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( رطاخ هعومجم   ) ییانشآ

باتک تاصخشم 

. هدنروآدرگ - 1346 اضر ، رایلعهدازیلق ، هسانشرس : 
هدنامرف يرکاب ، يدهم  سدنهم  دیهش  رادساپ  رگشلرس  ياههسامح  یگدنز و  نوماریپ  () رطاخ هعومجم   ) ییانشآ روآدیدپ :  مان  ناونع و 

. رایلعهدازیلق اضر  ششوک  هب  (/ اروشاع رگشل 31 
.1385 ریرص ، نارهت : رشن :  تاصخشم 

172ص. يرهاظ :  تاصخشم 
7-80-6661-964 کباش : 

اپیف تشاددای : 
... يرکاب يدهم  سدنهم  دیهش  رادساپ  رگشلرس  ياههسامح  یگدنز و  نوماریپ  هرطاخ  هعومجم  رگید :  ناونع 

1363-1323 يدهم ، يرکاب ، عوضوم : 
. تارطاخ نادیهش --  -- 1367-1359 قارع ، ناریا و  گنج  عوضوم : 

ب243ق8 1385  /DSR1626 هرگنک :  يدنب  هدر 
955/0843092 ییوید :  يدنب  هدر 

م25692-85 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

همدقم

ییانشآ  شوخ  يوب  وچ  یمالس 
یئانشور  هدید  مدرم  نادب 

ظفاح 

دای هب  میناوخیم و  اهباتک  يالبال  رد  هاگهگ  هک  تسا  تارطاخ  یتشم  هدنام  یقاب  ام  يارب  نونکا  هچنآ  سدقم  عافد  یباتفآ  ياهزور  زا 
ریخب . شدای  میشکیم : یهآ  اهزور  نآ 

ياهظحل هب  اسب  يا  میوشیم و  در  ناشمان  رانک  زا  لمأت  ترـسح و  هآ و  اب  دوشیم و  همزمز  هیقب  زا  رتشیب  ياهدـع  مان  تارطاـخ  نیا  رد  و 
مینکیم . تاهابم  رخف و  اهنآ  اب  یهارمه  یماگمه و 

رطاخب هکلب  شندوب  رکـشل  هدنامرف  رطاخ  هب  طقف  هن  تسا . يرکاب  يدهم  اقآ  گنج ، ینتـشاد  تسود  نادرم  نیا  زا  یکی  نشور  قادصم 
ییاهبنارگ رهوگ  هچ  هک  میدیمهف  هزات  میدینش  ار  شترجه  ربخ  یتقو  هک  يدرم  ندوب و ... ادخ  درم  عضاوت ، ینتـشاد ، تسود  تیـصخش 

عضاوت ، میاهداد ؛ تسد  زا  ار 

هحفص 8 ] ] 
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دوب . هدرک  شناراطقمه  زا  زیامتم  ار  يدهم  اقآ  هزرابم و ... یسایس ، یماظن و  لیاسم  لیلحت  تیعطاق و ... یسرتادخ ،
شریثأت تحت  يدهم  اقآ  یحور  تمظع  دنک و  دروخرب  وا  اب  هک  تسا  یـسک  هچ  دوشن . شاهدادلد  دنیبب و  ار  يدهم  هک  تسا  یـسک  هچ 

دهدن . رارق 
دناهتخود . وت  ناور  بآ  هب  مشچ  رظتنم ، اروشاع  رکشل  ناگدنمزرمه  زونه  هک  يدرب  اجک  ار  ام  هدنامرف  دیسرپ : هلجد  زا  دیاب  ... 

درک ... لمح  دوخ  ياههناش  رب  ار  ام  تشهب  رفاسم  هدش  یشالتم  مسج  هک  سب  ار  هلجد  يدبا  راختفا  نیا  يرآ !
هعومجم نیا  تارطاخ  دنک . نایب  ار  ییاروشاع  رادرس  یتیـصخش  داعبا  تسا  هتـسناوت  هک  تسین  ییاعدا  چیه  هعومجم ؛ نیا  باب  رد  اما  و 

درم نیا  زا  ییاپ  در  اما  درادـن  رمتـسم  میقتـسم و  يروضح  يرکاب  يدـهم  اـقآ  ناـشهمه  رد  یلو  هدـش ؛ تیاور  يدـهم  اـقآ  تیروحم  اـب 
دوشیم . هدید  ییادخ 

رد رایلع  هدازیلق  اضر  ردارب  يرادیاپ  زبس  ياهلاس  هدـنمزر  ملق  هب  نیا و  زا  شیپ  هعومجم  نیا  رد  هدـمآدرگ  تارطاخ  هکنیا  رگید  هتکن  و 
ناجیابرذآ ناتسا  سدقم  عافد  ياهشزرا  رشن  راثآ و  ظفح  داینب  مامتها  تیامح و  اب  کنیا  تسا و  هدش  پاچ  زیربت ) پاچ   ) قاثیم هیرـشن 

دیآ . رظن  رد  هچ  دتفا و  لوبق  هچ  ات  ددرگیم . نادنمهقالع  نارادتسود و  میدقت  باتک  لکش  هب  یقرش 
ریرص  رشن 

هحفص 9 ] ] 

ینتسب اب  جیوه  بآ 

اینرذآ  بیبح 
نـسح یهدنامرف  هب  یحاتف  دیهـش  نادرگ  رد  میدوب . رقتـسم  دیز -  هاگیاپ  ياهیکیدزن  ییاوه -  سدق  هاگیاپ  رد  رهـشمرخ ، حتف  زا  سپ 

حتف  ) سدـقملاتیب تایلمع  لوا  هلحرم  رد  اهیقارع  اـم ، طـخ  يولج  مدوب . هتـسد  هدـنامرف  [ 1  ] ییادـخدک نمهب  ناهورگ  يوت  باـبرای .
ياهراک رد  ناهورگ -  هدنامرف  یئادخدک -  نمهب  دندوب . هدرک  رارف  هتشاذگ و  ياج  رب  پیج و ... افیا ، لثم  نیـشام  يدادعت  رهـشمرخ )

ياهنیـشام نیا  زا  یکی  میتشذـگیم و  طخ  زا  میتفریم  تشادیمرب ، بش  ره  ار  اههچب  زا  رگید  یکی  نم و  دوب . همه  زا  رتدراو  یماـظن 
میدروآیم . ار  یقارع 

ياج هب  دندوب و  هدیـشک  قرو  هتـشادرب و  ار  کنات  کجرب  تشادـن . کجرب  هک  دوب  هدـنام  مه  کنات  کی  نمـشد  ياهنیـشام  رانک  رد 
دندرکیم . هدافتسا  ربرفن 

میرآیم ! ور  کنات  نوا  میوریم  بشما  تفگ : نمهب  يزور 

هحفص 10 ] ] 

میتسین ! دلب  هک  ام  متفگ  بجعت  اب 
مینکیم . شیراک  هی  شابن ، نارگن  تفگ  نمهب 

هاگرارق زا  دنتفگیم  ام ، طخ  يوت  دندمآ  رفن  ود  زور  نامه  متـشاد . دیدرت  کش و  دوبن و  صرق  نادـنچ  کنات  ندروآ  يارب  ملد  یهتنم 
تسه ؟ اجنیا  یسک  زیربت  ياههچبورب  زا  دندیسرپ : دعب  میاهدمآ . البرک 
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بیبـح مه  یکی  دوب و  [ 2  ] یفالع دـحا  یکی  دـندرک ؛ یفرعم  ار  ناشدوخ  مه  اـهنآ  میتسه . زیربت  هچب  اـم  هک  میدرک  یفرعم  ار  ناـمدوخ 
[ . 3  ] ییاشاپ

ار . کنات  ندروآ  عوضوم  دعب  متفگ و  ار  نمشد  نیشام  ات  دنچ  ندروآ  ناشيارب  همه  زا  لوا  دش . رتشیب  متةرج  لد و  مدید  هک  ار  اهنیا 
نیرایب . نیرب  هرادن . یلاکشا  تفگ : میروآیم ، نیشام  میوریم  بترم  هک  تسا  بش  دنچ  هک  دینش  یتقو  یفالع  دحا 

کنات مدرکیم  ار  شرکف  هک  تسا  نآ  زا  رتدراو  نمهب  میدید  کنات  هب  میدیسر  ات  نمهب . نم و  یلغش ، میحر  میتفر ؛ رفن  هس  بش  نامه 
دوب . هدش  ام  لام  کنات  رگید  الاح  نامدوخ . زیرکاخ  تشپ  میدروآ  میدرک و  تکرح  درک . نشور  ار 

نیدب . پیت  لیوحت  بقع  نیربب  ور  کنات  نیا  تفگ : رفن  هس  ام  هب  نادرگ -  هدنامرف  بابرای -  نسح  حبص 
یلو  تسا ؛ يرکاب  يدهم  مان  هب  یصخش  مه  پیت  هدنامرف  هک  میدوب  هدینش  طقف  دوب و  هتفرگ  لکش  یگزات  هب  اروشاع  پیت 

هحفص 11 ] ] 

مدوب . هدیدن 
دوب . کنات  هدننار  مه  نمهب  رگید . ریگلگ  يور  مه  نم  ریگلگ ، کی  يور  تسشن  میحر  میدز ، ناریا  مچرپ  یتمینغ ، کنات  يور  رب 

اب مه  هنب  تیلووسم  دوب . پیت  یتاکرادـت  هنب  زاوها ، هداج  هب  دروخیم  ییاوه  سدـق  هاگـساپ  هک  ییاج  زا  رهـشمرخ  یهارهس  زا  رتنییاـپ 
شیور رب  هک  داد  ناشن  ار  شدوخ  ییولبات  فرط  نیا  میداتفا  هک  زاوها  هداج  زا  تساجنآ . مه  اروشاع  پیت  رقم  دندوب  هتفگ  دوب . روشناد 

اروشاع . پیت  یتاکرادت  هنب  دندوب : هتشون 
ناشهمه دندش  کنات  روضح  هجوتم  هک  هنب  رد  رقتـسم  ياهورین  نیبب . ایب و  هک  دش  دنلب  یکاخ  درگ و  دـش  هنب  هطوحم  دراو  کنات  یتقو 

هار يوت  مین  تعاس و  کی  نییاـپ . میدـیرپ  تشاد و  هگن  ياهشوگ  رد  ار  کـنات  نمهب  دـندرکیم . هاـگن  ار  اـم  بجعتم  نوریب و  دـنتخیر 
. تخانشیم نامتریس  زا  هکنیا  رگم  تخانشیمن  نامتروص  زا  ار  ام  یـسک  هک  دوب  هتـسشن  ناميور  رـس و  هب  رابغو  درگ  سب  زا  میدوب و 

هنب ياـههچب  رب و  دـیخرچیمن  ناـمناهد  رد  ناـبز  دوب . هدـش  کـشخ  ناـمیاهبل  دوـب و  هدرک  ناـمهفالک  بوـنج  هاـم  تشهبیدرا  ياـمرگ 
میتفگ زیچ  همه  زا  لبق  دنتخانش  یتقو  میدرک . یفرعم  ار  نامدوخ  دندیکلپیم . کنات  رب  رود و  دندوب و  هدمآ  نوریب  اهرگنس  زا  ناشهمه 

میاهداتسیا ! ایند  ياجک  هک  میدیمهف  هزات  میدرک ، باریس  ار  نامدوخ  هک  کنخ  بآ  اب  میهاوخیم  بآ  میاهنشت و 
اههچب زا  یکی  ام . شیپ  دـمآ  مه  يردارب  کی  میدادیم  حرـش  ار  کنات  ندروآ  يارجام  میدرکیم و  تبحـص  اههچب  اـب  هک  يروجنیمه 

پیت . هدنامرف  تسا  يرکاب  يدهم  اقآ  ناشیا  تفگ :
ور  کنات  نیا  دیسرپ : نم  هب  ور  میدرک . یسرپلاوحا  مالس و 

هحفص 12 ] ] 

هدروآ ؟ یک 
ردارب . ود  نیا  کمک  اب  تفگ : مه  وا  نمهب . فرط  متفرگ  ور  متسد 

ناشن دوب ، هتشاد  هگن  ام  زا  ياهلـصاف  رد  هک  يزورکدنل  پیج  شتـسد  اب  دعب  تسا ! مامت  نامراک  متفگ  ملد  يوت  دیـسرپ . ار  نامیاهمسا 
نیش . راوس  نیرب  تفگ : داد و 

یلو مینیـشنب . يزیمت  نیا  هب  نیـشام  لخاد  عضو  رـس و  نآ  اب  دـمآیم  نامفیح  رابغ ، درگ و  رد  هدـیچیپ  مه  ام  دوب . زیمت  نیـشام  لخاد 
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دش پیج  راوس  دمآ  يدهم  اقآ  مه  دعب  میدش . کنخ  درک . نشور  ار  نیشام  رلوک  دمآ . پیج  هدننار  ام  زا  دعب  دوب . پیت  هدنامرف  روتسد 
نک ! تکرح  تفگ : هدننار  هب  و 

زا زاوها  هربیم  ور  ام  متفگ : مناتسود  هب  دوب . زاوها  فرط  هب  تکرح  ریـسم  تسـشن . ولج  مه  يدهم  اقآ  میدوب و  هتـسشن  بقع  رفن  هس  ام 
زیربت . هتسرفیم  هنکیم و  راطق  راوس  مه  اجنوا 

دراو یتقو  هدننار . هن  يدهم و  اقآ  هن  میدز و  یفرح  ام  هن  زاوها  ات  تسا . نامراظتنا  رد  یتشونرس  هچ  متـسنادیمن  دنتفگن . يزیچ  مه  اهنآ 
ریحتم تام و  مه  اـهنآ  نهآهار ؟ هربیم  متفگن  هک  مدرک  هراـشا  میحر  نمهب و  هب  نهآهار . فرط  تفر  تسار  کـی  نیـشام  میدـش  رهش 

مدرگیمرب ! ییور  هچ  اب  هک  مدرکیم  رکف  زیربت  هب  طقف  نم  رگید  دندرکیم . هاگن 
تفر دـش  هداـیپ  يدـهم  اـقآ  تشاد . هگن  یـشورفینتسب  هزاـغم  لـباقم  تفر  دـیچیپ  زاوـها  نهآهار  هـکلف  يوـلج  زا  هـظحل  کـی  نیـشام 

رد ینتـسب  اب  جـیوه  بآ  طولخم  یندیـشون  ناویل  هس  اب  هقیقد  دـنچ  زا  سپ  میدوب . هدز  لز  مه  تروص  هب  توهبم  مه  اـم  یـشورفینتسب .
تشگرب  داد و  طولخم  ناویل  کی  رفن  هس  ام  زا  مادک  ره  هب  تشگرب . شتسد 

هحفص 13 ] ] 

دروآ ! بآ  ناویل  ود  مه  هدننار  شدوخ و  يارب 
یلاحـشوخ زا  میدرک . تبحـص  هب  عورـش  دش و  زاب  نامنابز  مکمک  هدوب . تسرد  نامراک  هک  مدیمهف  دروآ ، يدـهم  اقآ  هک  ار  اهطولخم 

داتس هک  یتارب  دیهـش  هسردم  میدمآ  میدرک  تکرح  درک و  تشاددای  ياهچرتفد  رد  ار  نامیاهمسا  يدهم  اقآ  دشیم . بآ  ملد  يوت  دنق 
دوب . زاوها  رد  پیت 

ولج ... نریم  سوبوتا  اب  دعب  يورسنک ... یتوپمک ، نک ؛ تمدخ  ناردارب  نیا  هب  تفگ : تاکرادت  ياهورین  زا  یکی  هب 
دادیم . هزم  مناهد  رد  ینتسب  اب  جیوه  بآ  طولخم  زونه  هک  یلاح  رد  طخ . میتشگرب  رصع  میدش و  ادج  يدهم  اقآ  زا 

هحفص 15 ] ] 

متفریم دیاب 

یناجاقآ  بیبح 
مازعا ياضاقت  هک  تشذگیم  هاپس  رد  متیوضع  زا  هام  ود  مدمآ . رد  هاپس  یمـسر  تیوضع  هب  زیربت  رد  [ 4  ] سدقملاتیب تایلمع  زا  دعب 

ندـشن یلاخ  یمازعا و  ياـهورین  لرتنک  رطاـخ  هب  ههبج . دـنورب  دنتـساوخیم  اـههچب  رتشیب  دوب ، داـیز  مازعا  يارب  اـضاقت  مدرک . ههبج  هب 
، دندشیم هدنرب  هعرق  رد  هک  ییاهنآ  دشیم و  یشکهعرق  نیبلطواد  نیب  رد  هک  دندوب  هدرک  نیعم  هیمهس  دحاو  ره  يارب  هاپس ، ياهدحاو 

دیاب هک  ییاهنآ  لابند  مداتفا  دوب . هک  یلکـش  ره  هب  متفریم ، دیاب  اما  مدـنامیم  دـیاب  دـماین و  رد  نم  مان  یـشکهعرق  رد  ههبج . دـنتفریم 
زا طقف  متشادن  هیالگ  سک  چیه  زا  درکن . لوبق  سکچیه  مدشن . قفوم  اما  مورب ، شیاج  هب  منک و  بلج  ار  یکی  تیاضر  ات  دنوشب . مازعا 

مدـش و لسوتم  وا  هب  دوب . لهأتم  مه  یفرط  زا  دوب و  اـهیمازعا  وزج  هاپـس  ناردارب  زا  یکی  یـشاداد  رـصان  مدوب . دـنمهلگ  مدوخ  سناـش 
ات  يراد و ... لکشم  اهدص  یلهاتم و  وت  مدیچ ؛ يربک  يرغص و 
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هحفص 16 ] ] 

هدنامرف رجفلا 4  تاـیلمع و  رد  رجفلا 2 و 4 . تایلمع و  اـب  دـش  نراـقم  ههبج  رد  مروضح  نم . هب  داد  ار  شتبون  درک و  يراوگرزب  هکنیا 
مدش . حورجم  کچوک  يدنق  هلک  هپت  فرصت  زا  سپ  هک  مدوب  هتسد 

، هناخزامن متفر  متفرگ و  وضو  رهظ  ماگنه  زیربت  هاپـس  تایلمع  دـحاو  رد  متفریم . هار  اصع  اـب  مدوب و  هدـش  صخرم  هزاـت  ناتـسرامیب  زا 
دندوب و هدز  هقلح  شرود  نارادساپ  زا  ياهدع  تفرگ . اج  منامشچ  باق  رد  يرکاب  يدهم  اقآ  یمیمص  هرهچ  مدش ، هناخزامن  دراو  یتقو 
زا دـید  ارم  یتقو  تخانـشیمن . مان  هب  ارم  وا  یلو  تسا . رکـشل  هدـنامرف  هک  متخانـشیم  ار  وا  نم  درکیم . تبحـص  ناـشیارب  يدـهم  اـقآ 

. دوشیم دب  مدید  یلو  مدرگرب . متـساوخ  مدش و  هدز  تلاجخ  يدهم  اقآ  عضاوت  زا  درک ، تبحم  زاربا  ، رتکیدزن دـمآ  دـش و  دـنلب  شیاج 
دش . ملاوحا  يایوج  دیشک و  شوغآ  رد  مرگ  ارم  دوب . هدناشوپ  ار  مایناشیپ  مرش  قرع 

تسیچ ؟ تمسا  - 
یناجاقآ  بیبح  - 

يدش ؟ حورجم  اجک  - 
مدروخ ... شکرت  کچوک  يدنق  هلک  فرصت  - 

میسانشیم و ... ار  رگیدمه  تساهلاس  راگنا  هک  درک  دروخرب  نم  اب  يروج  رادساپ . ناردارب  عمج  رد  تشگرب  نم  اب  تبحص  زا  سپ 

هحفص 17 ] ] 

راک تذل 

راتسرپ  دباع 
امرگ ، تدش  زا  اهرداچ . لخاد  دوب  هدناشک  ار  همه  ناتسبات  رهظ  هجرد  يامرگ 40 

دمآیم ییادص  نوریب  زا  هاگهگ  میدوب . تحارتسا  لاح  رد  یگمه  دزیمن . رپ  ياهدنرپ  اهرگنس  اهرداچ و  زا  نوریب  لوفزد  ناگداپ  يوت 
لایخیب راب  ود  یکی  دیآیم . هک  تسا  یتوپمک  ورـسنک و  یطوق  دروخرب  يادـص  لثم  ییادـص  مدرکیم  سح  دزیم . مه  رب  ار  مترچ  و 

چیه نوریب ، متفر  دیآیم . اهادص  نیا  هک  دنکیم  ناشترپ  ای  دنزیم  دگل  اهیطوق  نیا  هب  یسک  هک  دمآیم  رظب  دشن . عطق  ادص  اما  مدش ؛
دمآ . ادص  نامه  زاب  رداچ ، لخاد  متشگرب  دوبن . سک 

ورسنک و ياهیطوق  ددرگیم و  اهرداچ  نایم  رد  یکی  مدید  مرایب . رد  ار  هیـضق  يوت  هت و  هرخالاب  هک  متـسشن  نیمک  هب  مدش و  واکجنک 
ناشنفد زیرکاخ  تشپ  ياهلاچ  رد  دربیم  دـعب  دـنکیم و  عمج  اج  کـی  تسا ، هدـش  هتخیر  هطوحم  رد  لاغـشآ  لکـش  هب  هک  ار  توپمک 

تذل  نیا  زا  هک  راگنا  دوب . مرگ  شدوخ  راک  هب  شرس  دنکیم 

هحفص 18 ] ] 

تسا ... يرکاب  يدهم  اقآ  مدید  دیسر  هک  ام  رداچ  دربیم .
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هحفص 19 ] ] 

رادید نیلوا 

هدازیلق  اضر 
يدیدش قایتشا  هدنمزر  ياهورین  یتامدقم ، رجفلا  ندش و  فقوتم  لیلد  هب  تشذگیم و  [ 5  ] یتامدقم رجفلا  تایلمع و  زا  هام  ود  دودح 

يورهدایپ و ... هنابش ، مزر  نامبش ؛ ره  زور و  ره  ياهراک  نامه  الا  دوبن  يربخ  چیه  رهاظ  رد  ماما  دنتشاد ؛ تایلمع  رد  تکرش  يارب 
یـصخرم هب  هام  هس  نیا  رد  هکنآیب  دوب . هدـش  مامت  میدوب  هدـش  مازعا  اج  کی  دوب و  هاـم  هس  هک  یجیـسب  ياـهورین  تیرومأـم  یفرط  زا 

يهلئـسم هرخالاب  بساک و ... یکی  نآ  وجـشناد ، يرگید  دوب و  زومآشناد  یکی  دـندرکیم ؛ باـسح  هیوست  تساوخرد  نیارباـنب  میورب .
دیسر . مه  رکشل  نیلووسم  شوگ  هب  ربخ  دش و  يدج  یجیسب  ياهورین  باسح  هیوست  تساوخرد 

هاگحبـص مسارم  رد  رکـشل  هدـنامرف  ادرف  هک  دـندرک  مالعا  نادرگ  ناهدـنامرف  زور  کـی  هکنیا  اـت  دـش . يرپس  لاـح  نیمه  هب  زور  دـنچ 
زا  ار  رکشل  هدنامرف  زور  نآ  ات  مدوب . لاحشوخ  درک . دهاوخ  ینارنخس 

هحفص 20 ] ] 

دوبن . فطل  زا  یلاخ  یصخش ، نینچ  ندید  دوب و  هدیچیپ  اج  همه  شاهزاوآ  مه  یفرط  زا  مدوب . هدیدن  کیدزن 
زا دعب  دش . رازگرب  [ - 6  ] سابع تشد  يوت  ربکایلع -  نادرگ  هطوحم  رد  رح  ربکایلع و  ياهنادرگ  روضح  اب  دعب  زور  هاگحبص  مسارم 

دننامه ار  ادـخ  حـلاص  دـبع  نآ  دـندز و  هقلح  ناشیا  رود  هلـصافالب  اههچب  تسویپ . ام  عمج  هب  يدـهم  اقآ  زور ، ره  لومعم  مسارم  مامتا 
دنتفرگ . نایم  رد  ینیگن 

سمل حوضو  هب  گنج  رد  ار  یجیـسب  ياهورین  تشونرـس  ساـسح و  شقن  دوب و  اهیجیـسب  قشع  شیاـیند  همه  هک  يرکاـب  يدـهم  اـقآ 
تیعـضو هیقف و  تیـالو  زا  ضحم  تعاـطا  ورین ، زا  ههبج  ندرکن  یلاـخ  یجیـسب و  ياـهورین  روـضح  تیمها  اـب  هطبار  رد  ادـتبا  درکیم ،

دـصق هدش و  مامت  یجیـسب  ناردارب  زا  ياهدع  تیرومأم  هک  هدش  هداد  عالطا  نم  هب  تفگ : دعب  درک و  تبحـص  نامیارب  گنج  ياهههبج 
میریم و نمـشد  دربـن  هب  مه  اـب  هک  دوب  یتاـیلمع  تدـم  نیا  رد  هگا  ماوخیم . تلهم  زور  ناردارب 10  نیا  زا  نم  نداد . باـسح  هیوـست 

نوتاههنوخ . هب  نیدرگیمرب  نینکیم و  هیوست  هللاءاشنا  هنرگ ،
مـالعا ناوـنع  هب  دوـب و  ياهدـننک  لاحـشوخ  ربـخ  دـندوب ، تاـیلمع  راـظتنا  مشچ  ار  یهاـم  دـنچ  هـک  ياهدـنمزر  ناردارب  يارب  ربـخ  نـیا 

رد دوب . هدننکراودیما  بلاج و  اههچب  يارب  ربخ  نیا  ردقچ  و  دناشوپ . ار  سابع  تشد  اههچب  هدـمآرب  ناج  لد و  زا  ریبکت  دایرف  ، یگدامآ
هلمح » بش  .» دندرکیم يرامشهظحل  درک  دنهاوخ  تکرش  تایلمع  رد  هک  يزور  دیما  هب  مالسا  ناگدنمزر  سدقم ، عافد  ياهلاس  لوط 

هحفص 21 ] ] 

قح ترـضح  ربارب  رد  اهیلیخ  هک  یبش  دشیم . بوسحم  اهوزرآ » لامآ و  هب  لین  بش   » و راثیا » هسامح و  بش   » مالـسا ناگدـنمزر  يارب 
دندناسریم . لامک  دحرس  هب  ار  تیدوبع  ماقم 

مامت دنتـشادن . رارق  مارآ و  اههچب  دـش . زاغآ  سوکعم  يرامـشزور  دـیدرگ و  مکاـح  اههدـنمزر  نیب  رد  یبیجع  قوش  روش و  زور  نآ  زا 

( رطاخ هعومجم   ) www.Ghaemiyeh.comییانشآ ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 84زکرم  هحفص 12 

http://www.ghaemiyeh.com


زا اههچب  تبحـص  عوضوم  اهرگنـس ، اهرداچ و  يوت  دوب . هتفرگ  دوخ  هب  ییادـخ  يوب  گنر و  شیپ  زا  شیب  اهورین  تانکـس  تاـکرح و 
دوب . هتفای  رییغت  دیهش و ... تداهش ، تایلمع ، هب  هسردم  هناخ و  باسح ، هیوست 

رد تکرـش  قوش  رد  دـشیم و  رتشیب  یماظن  هبنج  زا  هچ  يونعم و  یحور و  ظاـحل  زا  هچ  اـهورین  یگداـمآ  دـشیم  يرپس  هک  يزور  ره 
رجفلا و   » یتایلمع هقطنم  هب  تمیزع  تهج  اهورین  تکرح  يدهم » اقآ   » هدعو قبط  مهدزای ، زور  هکنیا  ات  دنتخانـشیمن . اپ  زا  رـس  تایلمع 

عوقو هب  مالـسا  ناگدـنمزر  رگید  اروشاع و  رکـشل  ياهورین  تبالـص  رادـتقا و  اب  تایلمع  مه  دـعب  زور  دـنچ  دـیدرگ و  زاـغآ  [ 7 « ] کی
تسویپ و ...

هحفص 23 ] ] 

یئانشآ

هدازدمحم  اضردمحم  رادرس 
. ناردنزام ناتـسا  ياهورین  هب  ددرگ  لقتنم  دش  رارق  دوب ، یناهفـصا  ياههچب  رب و  تسد  هک  البرک  رکشل 25  [ ، 8  ] مرحم تایلمع  زا  دعب 

یمامت دـش  رارق  اـهلوحت ، رییغت و  نیا  رد  مدوب . نادرگ  هدـنامرف  ـالبرک ، رکـشل 25  رد  نارمچ ، دیهـش  مظنمان  ياههورگ  لالحنا  زا  دـعب 
نیا رد  نادرگ  هدنامرف  یناجیابرذآ  اهنت  دنوش . لقتنم  ناشدوخ  ناتـسا  ياهپیت  اهرکـشل و  هب  رکـشل 25 ، رد  دوجوم  یموب  ریغ  ياهورین 

اروشاع . رکشل  متسرفب  مه  ار  وت  ماوخیم  تفگ : درک و  میادص  زور  کی  دوب  رکشل 25  هدنامرف  مه  ینابرق  یضترم  مدوب . نم  رگشل 
الاح متفگ : ینابرق  یضترم  هب  لاح  نیا  اب  متشاد . هرهلد  يردق  ییانشآان  نیمه  يور  متشادن و  یتخانش  چیه  زور  نآ  ات  اروشاع  رکشل  زا 

ماهدامآ . نم  ینودیم ، حالص  روجنیا  هک 
يوت  ینابرق  یضترم  دیشک . لوط  تعاس   3  - دودح 4 سابع  تشد  يوت  اروشاع  رکشل  تیعقوم  میسرب  مییایب  ات  رکشل 25 ، رقم  زا 

هحفص 24 ] ] 

هب نتـسویپ  زا  ار  ماهرهلد  ینارگن و  نآ  دوخ  ياهتبحـص  اب  تفگ و  اهتیاکح  يرکاب  يدهم  یهدـنامرف  یقالخا و  تایـصوصخ  زا  هار 
قحلم اروشاع  رکـشل  هب  مدش  قاتـشم  ماهتفرن و  اجنآ  لاح  هب  ات  ارچ  مدروخ  سوسفا  هک  تفر  شیپ  ییاج  ات  درک . فرطرب  اروشاع  رکـشل 
ضیغ وهایه و  لها  گنج ، ناهدـنامرف  رگید  لثم  مه  يرکاـب  هک  دوب  نیا  مروصت  منیبب . کـیدزن  زا  ار  يدـهم  اـقآ  رتدوز  هچ  ره  موش و 

مزاس هدروآرب  ار  وا  ياهتساوخ  منک و  راک  وا  اب  تسناوت  مهاوخ  ایآ  هک  دوب  ینارگن  نیا  ملد  هت  دراد و  ییاـیبورب  شدوخ  يارب  تسا و 
رکشل رد  مه  دعب  ماهتشاد و  یتیلووسم  نارمچ  دیهش  هورگ  زا  هک  اهههبج  رد  مروضح  تدم  رد  هک  مدادیم  يرادلد  مدوخ  هب  دعب  هن ؟ ای 

هک مه  اروشاـع  رکـشل  رد  هـک  مراودـیما  دـندوب ، یـضار  مراـک  زا  تـسا ، گـنج  ریگتخـس  ناهدـنامرف  زا  شهدـنامرف  هـک  ـالبرک   25
مشاب . رتقفوم  اهاج  ریاس  هب  تبسن  دنتسه ، مدوخ  ياهیتیالو  مه  اهيرهشمه و 

. تشادن رکـشل  هدـنامرف  رداچ  هب  یتهابـش  چـیه  دوب . هداس  یلومعم و  یلیخ  هک  دـندرک  ییامنهار  يرداچ  هب  ار  ام  رکشل 31 ، داتـس  يوت 
تسا . رکشل  یهدنامرف  رداچ  رداچ ، نیا  هک  متسنادیمن  مه  نیقی 

يدهم اقآ  اب  مریم ، نم  تفگ : یـضترم  دشن . يربخ  يدهم  اقآ  زا  میدنام ، رظتنم  مدـقم . طخ  هتفر  دـنتفگیم  دوبن و  شدوخ  يدـهم  اقآ 
شابن . نارگن  چیه  وت  ماهدرک و  تبحص 
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رد نم  هک  يرداچ  رانک  سنالوبمآ  کی  مدید  نتفرگ  وضو  ماگنه  هب  موش . هدامآ  زامن  يارب  مریگب و  وضو  متفر  دش ، هتفگ  هک  رهظ  ناذا 
اب هک  یـسک  نآ  هب  تبـسن  یـصاخ  ساسحا  نیاربانب  دـیایب . هضارق  نیـشام  نیا  اـب  يدـهم  اـقآ  هک  مدرکیمن  روصت  تشاد . هگن  مدوب  نآ 

مدید  یلو  متخانشیمن . مه  ار  يدهم  اقآ  متشادن . دوب ، هدمآ  سنالوبمآ 

هحفص 25 ] ] 

نالووسم زا  یکی  دـیاب  هک  مدز  سدـح  و  دـننکیم ... مارتحا  صخـش  نآ  هب  تبـسن  دنتـسه  رب  رود و  نآ  هک  ییاـههچبورب  زا  یـضعب  هک 
مالس ردارب  نیمه  اب  رداچ  مدمآ  یتقو  درکیمن . روطخ  منهذ  هب  الـصا  تسا  يرکاب  يدهم  شوپهداس  هدنمزر  نیا  هکنیا  اما  دشاب . رکـشل 

اقآ هک  دوب  اجنیا  دوب و ... هدمآ  مه  ینابرق  یـضترم  هکنیا  درک و  مایفرعم  دوب  رداچ  يوت  حبـص  زا  هک  ییاهنآ  زا  یکی  میدرک ، کیلع  و 
رداچ زا  مه  اب  راهان  زا  دـعب  میدـناوخ و  ار  نامزامن  میتفر  مه  اـب  تفگ . دـمآ  شوخ  نم  يارب  میدرک و  یـسرپلاوحا  متخانـش . ار  يدـهم 

نم دروم  رد  ار  زیچ  همه  یضترم  هک  مدیمهف  میدرک ، تبحـص  هک  يردق  ندز . مدق  هب  میدرک  عورـش  هاگرارق  هطوحم  رد  میدز و  نوریب 
هب ار  اهنادرگ  زا  یکی  یهدنامرف  تسا  رارق  هک  تفگ  هرخالاب  رکشل  تیعضو  نوماریپ  تبحـص  یمک  زا  سپ  و  تسا . هتفگ  يدهم  اقآ  هب 

دننک . راذگاو  نم 
مراودیما منک ، راک  امش  رانک  رد  ماهدموا  هقالع  قشع و  اب  هداد  امش  زا  یضترم  اقآ  هک  یتخانش  اب  متفگ : مدرک و  یگدامآ  مالعا  مه  نم 

میآرب . هلوحم  ياهتیرومأم  اهراک و  هدهع  زا  منوتب  هک 
هک ییاهنآ  همه  اب  متخانـشیم ؛ رتشیب  زور  هب  زور  ار  يدهم  اقآ  مک ، تدم  نیا  رد  مدوب و  يدهم  اقآ  نامهم  يزور  دنچ  رداچ . میتشگرب 

چیه دادیم و  باوج  شدوخ  ار  تاعجارم  دـیباوخیم ، رداچ  کی  رد  ام  اب  دروخیم و  ام  اب  درکیم ، دروخرب  ناسکی  دـندوب  رداـچ  يوت 
رکشل . هدنامرف  ناگدننکهعجارم و  نیب  تشادن  دوجو  يرتلیف 

ینابصع دنداتسرفیم ، تاولص  یتقو  دادیم و  ماجنا  ار  رداچ  یتامدخ  ياهراک  هک  ومع  یلع  مان  هب  دوب  ياهدنمزر  يدهم  اقآ  رداچ  يوت 
تاولص  رکذ  رداچ  رد  مادم  ات  دوب  هدرک  هناهب  ار  نیا  هتبلا  دشیم .

هحفص 26 ] ] 

نم بوخ  تشادن . یقرف  چیه  رکشل  هعومجم  هیقب  یچرادبآ و  نیا  اب  يدهم  اقآ  راتفر  دنتفگیم . [ 9 « ] یملع تاولص   » ومع یلع  هب  دشاب .
رد اما  یـشنم و ... صوصخم و  راک  رتفد  صوصخم ، رداچ  نیبب . ایب و  هک  دنتـشاد  ياهبکبک  هبدبد و  مدوب . هدید  یناهدنامرف  نیا  زا  شیپ 

مهاوخ راک  یصخش  نینچ  اب  هک  مدش  لاحـشوخ  یلیخ  مدید  روجنیا  یتقو  دشیمن . هدید  تایـصوصخ  نیا  اروشاع  رکـشل  هدنامرف  راتفر 
درک .

تمدخ و شفده  هک  دمآیم  مرظن  رد  مالسا  ردص  ناهدنامرف  مدرکیم  تقد  شراتفر  رد  یتقو  هک  یکاخ و ... صلخم ، هدیمهف ، یناسنا 
زا ياهظحل  مشاب و  وا  اب  هشیمه  هک  مدرکیم  وزرآ  مدربیم و  تذـل  ییادـخ  درم  نیا  رانک  رد  مروضح  زا  تسا . مالـسا  زا  هناقداص  عافد 

موشن . ادج  وا 
يرکاب يدهم  اقآ  موش . یفرعم  رکـشل  [ 10  ] تاودا نادرگ  هدـنامرف  دوب  رارق  متفریم . يدـهم  اقآ  رداچ  زا  دـیاب  هک  دوب  يزور  نآ  زور ،

مینکیم و ضوع  ار  شاهدنامرف  رطاخ  نیمه  هب  هک  هدـش  هدـهاشم  هقیلـس  فالتخا  رادـقم  کی  تاودا  رد  یگزات  هب  تفگ : منتفر  زا  لبق 
نشابن ... ریذپبیسآ  مزر  هنحص  رد  ات  يروایب  دوجو  هب  اهورین  نیب  تدحو  یگنهامه و  کی  دیاب  امش 
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ناکلم بانب و  ای  زیربت  لیبدرا و  لثم  فلتخم  ياهرهش  ياهورین  نیب  فالتخا  دوب ؛ هدش  دایز  اهيزاب  يرهـشمه  هلئـسم  يردق  نارود  نآ 
هدـنامرف ناونع  هب  يدـهم  اـقآ  دومنیم و  نارگن  یلیخ  هلأـسم  نیا  دـنک و  حرطم  ار  شدوخ  تساوخیم  سکره  هک  دوب  يروط  وـج  و ...

اهورین  مجح  اهههبج  يوت  دوب . لکشم  نیا  لح  رکف  رد  رکشل 

هحفص 27 ] ] 

تساوخیم . يدایز  راک  اهورین  یهدنامزاس  دوب و  هدش  دایز 
نیا مدشیم  نآ  هدنامرف  نم  هک  ینادرگ  نآ  رد  دنتخاونیم . لالقتـسا  گنهآمه  اهنادرگ  هاگهگ  دوب و  هدش  لیدبت  اهرکـشل  هب  اهپیت 

ناونع هب  نادرگ ، یلبق  هدـنامرف  زا  رکـشت  هدـنب و  زا  یقباوس  رکذ  زا  سپ  هاگحبـص  مسارم  رد  يدـهم  اـقآ  دوب . رتداـح  يرادـقم  لـیاسم 
هک مدوب  هدرک  نیقی  تخانـش  نیا  اب  مسانـشب و  رـصتخم  ار  يدهم  اقآ  مدوب  هتـسناوت  زور  نآ  ات  نم  درک . مایفرعم  تاودا  نادرگ  هدنامرف 

عوقو هب  اروشاـع  رکـشل  هب  نم  نتـسویپ  زا  سپ  هک  یتاـیلمع  نیلوا  تساـهههبج . صلخم  ياـهورین  ناهدـنامرف  همه  دمآرـس  يدـهم  اـقآ 
مدرب . یپ  يرکاب  يدهم  اقآ  یهدنامرف  تردق  تیارد و  هب  هک  دوب  لاس 61  ياههام  نیسپاو  رد  یتامدقم ، رجفلا  تایلمع و  تسویپ 

رایـسب لمر  رد  تکرح  دوب و  لمر  دـندوب ، هدرک  لمع  اروشاـع  رکـشل  ياـهنادرگ  هک  یتاـعافترا  [ ، 11  ] یتامدـقم رجفلا  تاـیلمع و  رد 
ریگ هقطنم  رد  نکشطخ  ياهنادرگ  تایلمع ، هیلوا  تاعاس  رد  كاخ . يوت  یتفریم  وناز  ات  نیمز  يور  یتشاذگیم  هک  ار  اپ  دوب . لکشم 

. دندادیم ناشن  يدیدش  تمواقم  دوخ  زا  یعیبط  ضراوع  زا  هدافتسا  اب  زونه  یقارع  ياهورین  دوب . هدشن  هتسکش  زونه  نمـشد  طخ  هدرک 
هک داد  صیخـشت  ار  اهرگنـس  دـشیمن  دـش و  يزادـناریت  وس  تمـس و  ره  زا  نمـشد ، طـخ  ياـهیکیدزن  هب  دندیـسر  اـم  ياـهورین  یتقو 

هدش ریگنیمز  ام  ياهورین  دشیم و  يزادناریت  هقطنم ، عافترا  مک  ناتخرد  یهایگ و  ای  ياهپت و  ره  تشپ  زا  دنتسه . اجک  نمشد  ياهورین 
دندوب .

دیسرپ  تفرگ و  سامت  میسیب  اب  يدهم  اقآ  دیشک  ازارد  هب  هک  راک 

هحفص 28 ] ] 

دننکیمن ؟ يورشیپ  اهنادرگ  ارچ  هک 
تسین ... تکرح  ناکما  نزیریم و  شتآ  فرط  ره  زا  متفگ :

میدرکیمن ادیپ  ار  يزادناریت  قیقد  لحم  هک  دوب  نیا  ام  لکشم  درک . یـسررب  ار  تیعـضو  ام . شیپ  دمآ  شدوخ  يدهم  اقآ  دعب  هقیقد  هد 
نیگنس . رایسب  مه  نمشد  شتآ  مجح  لاح  نیع  رد  دوب و  هدنکارپ  اهيزادناریت  نوچ  مینزب ؛ میتسناوتیمن  میدرکیم ، ادیپ  مه  رگا  و 

، دـندوب هدرک  ریگنیمز  ار  ام  ياهورین  اجنآ  زا  اهیقارع  هک  ار  ياهطقن  تسناوت  تشاد ، یماظن  لیاسم  رد  هک  ینـشور  هاگن  اب  يدـهم  اقآ 
ینارگن هرهلد و  رتولج . دنتفر  تشادرب و  شدوخ  اب  ار  تاعالطا  ياههچب  زا  مه  رفن  کی  بیرخت و  ياههچب  زا  رفن  کی  دهد . صیخـشت 

نامرس میتسناوت  دش و  شوماخ  نمشد  يزادناریت  هظحل  کی  هک  تشذگیم  ناشنتفر  زا  هقیقد  تسیب  دودح  دوب . هتفرگ  ار  مدوجو  مامت 
تمالع اـم  هب  تسد  اـب  دـندوب  هتفر  يدـهم و ... اـقآ  هک  یتمـس  نآ  زا  رفن  ود  یکی  هک  میدـید  میدروآ  ـالاب  ار  نامرـس  اـت  مینک . دـنلب  ار 

دننکیمن يزادناریت  رطاخ  نیا  هب  مه  دیاش  دنهدب . بیرف  ار  ام  دنهاوخیم  دنایقارع و  میتفگ  لوا  ام . شیپ  دنیایب  دنتـساوخیم  دنهدیم .
! دوب يدهم  اقآ  دوخ  دادیم ، تمالع  هکنآ  میدرک  تقد  دـنهدیم . تمالع  مه  زاب  میدـید  میدـنام ، رظتنم  يردـق  دـنزادنیب . ریگ  ار  ام  ات 

دوب و ... هدش  لح  تایلمع  هدمع  لکشم  عقاو  رد  میتفرگ و  ياهزات  ناج  يدهم  اقآ  ندید  اب  نامهمه 
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هحفص 29 ] ] 

... يوب بیس و  يوب 

ییالوم  رصان  دیس 
نفلت دعب  مدش . یهدـنامزاس  دوب ، شاهدـنامرف  [ 12  ] مردارب هک  ینادرگ  رد  لوـفزد و  مدـش  مازعا  مشاـب ، هداد  عـالطا  یـسک  هب  هـکنآیب 

اههچب دوب . نادرگ  تاکرادت  لووسم  مردـپ  مردارب . مه  دوب و  [ 13  ] مردپ مه  نادرگ  يوت  رگید  الاح  دـشابن . نارگن  هک  مردام  هب  مدرک 
اجنیا . نیرایب  مه  ور  هداوناخ  لها  يهمه  نینزب و  رداچ  کی  اجنیا  دنتفگیم : دنتشاذگیم ، مرس  هب  رس 

تسا . تاکرادن »!  » لووسم تردپ  هک  دنتفگیم  نم و  شیپ  دندمآیم  دادیمن ، اههچب  هب  يزیچ  تاکرادت  زا  مردپ  تقو  ره 
نایاپ هب  راظتنا  ياهزور  هک  تفریم  دروآ و  دـجو  هب  ار  همه  تاـیلمع  يوب  مکمک  هکنیا  اـت  تشذـگ  روط  نیمه  ههبج  شوخ  ياـهزور 
يوت دوب . ناوراـک  نیا  رد  مه  اـم  نادرگ  درک و  تمیزع  نیوـجنپ -  یتاـیلمع  هقطنم  برغ -  ههبج  هب  لاس 62 ، رد  اروشاع  رکـشل  دسر .

طخ 

هحفص 30 ] ] 

وا دنتـشاک و  ینابهدید  رد  وا  ياج  هب  ار  نم  هرخالاب  هتفرن ، یـصخرم  هب  تسا  تقو  یلیخ  دنتفگیم  هک  دوب  نابهدید  کی  نیوجنپ  مدقم 
ینابهدید زا  زور  ود  مدروآیمن . موخ  يور  هب  اما  درکیم ، متیذا  هک  دوب  هدرک  شوخ  اج  مفتک  رد  مه  یکچوک  شکرت  یصخرم . تفر 

. تفر هار  رازه  ملد  دسرب  نم  تبون  ات  دنکیم . یـشکرس  اهرگنـس  هب  دیآیم و  اهتسدرود  زا  رفن  کی  مدش  هجوتم  هک  تشذـگیم  نم 
، شاشب لاحرس و  هشیمه  لثم  دوب . يرکاب  يدهم  اقآ  نم ، رگنس  هب  دیسر  دمآ و  هرخالاب  دیآیم و ... هچ  يارب  دشاب ؟ دناوتیم  یسک  هچ 

[ . 14 . ] املوروی شادراق  یئالوم  تفگ : نم ، رانک  دیسر  ات  راقواب . هیحور و  اب 
زا سپ  تفر . تفرگ و  ار  شهار  دعب  میدرک و  تبحص  ياهملک  دنچ  منابهدید . هک  تساهلاس  ییوگ  تفر . رد  هب  منت  زا  یگتسخ  راگنا 

دوب . هدیچیپ  مرگنس  رد  يدهم  اقآ  يوب  ، بیس يوب  هتفر ... هتشاذگ و  بیس  تیوکسیب و  مرگنس  رد  هک  مدش  هجوتم  شنتفر 
تـسناوت دـنک ، جراخ  اهیقارع  تسد  زا  ار  هپت  کی  ای  تشد  کـی  دوب  رارق  هک  اـم  نادرگ  تفرگ و  ماـجنا  [ 15  ] راهچ رجفلا  تاـیلمع و 

، شرانک مدیـسر  یتقو  هدش ، یمخز  تردارب  دیـسر  ربخ  شدعب  زور  دنچ  هک  میدوب  مدقم  طخ  يوت  دسرب . دوخ  فادها  هب  عیرـس  یلیخ 
هیحور میارب  تشاد  میدـش . تبحـص  لوغـشم  متـشاذگ و  وناز  يور  هب  ار  شرـس  دوب . هدروخ  شکرت  شرـس  زا  دوب . هداـتفا  زارد  هب  زارد 

اب  دش و  رگنس  دراو  یکی  دینک و ... تمواقم  دیاب  درکیم ؛ شرافس  دادیم و 

هحفص 31 ] ] 

نینک . لقتنم  ههبج  تشپ  هب  رتدوز  نیرادرب  هرب ، نومتسد  زا  دیس  اقآ  نیرظتنم  ناردارب ! : » تفگ هناعطاق  اما  نیشنلد  نحل 
مدوب . اهنت  نم  الاح  زیربت . دوب  هتفر  تایلمع  زا  لبق  مه  مردپ  دندرب . دراکنارب  يور  ار  ردژا  دیس 

مه هداوناخ  هب  نشاب ، هتشاد  يراک  دیاش  زیربت  ورب  مه  وت  راوگرزب ! کچوک و  دیـس  تفگ : درک و  ییوجلد  نم  زا  دمآ ، يدهم  اقآ  یتقو 
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هشیم ... بوخ  تردارب  لاح  نشابن ، تحاران  وگب  ناسرب و  مالس 
اما زیربت . متـشگرب  دزیم . ناملد  هب  شتآ  شنتفر  اب  دروآیم و  دـیما  طاـشن و  روش و  شندـمآ  اـب  هک  يدرم  تفر . اـهفرح  نیا  زا  سپ 

منکیمن . شومارف  تقو  چیه  مدوب و  هدرکن  شومارف  شیاهورین  اب  دروخرب  رد  ار  يدهم  اقآ  عضاوت  رادید و  ینیریش  زونه 

هحفص 33 ] ] 

یندنام دای  هب  رهظ  زا  دعب  کی 

داژنیتمعن  یلو 
تیرومأـم تاـیلمع  نیا  رد  اروشاـع  رکـشل  دوـب و  هتـسویپ  عوـقو  هـب  برغ -  ياـهههبج  نارمع -  جاـح  هـقطنم  رد  ود ، رجفلا  تاـیلمع و 

ییالوم ردژا  دیـس  یهدـنامرف  هب  ع )  ) لـضفلاوبا ترـضح  نادرگ  يوت  نم  میدـمآ . هیونـشا  هب  برغ  رد  نارگهساـک  زا  تشاد . يدـنفادپ 
هب مانکین  باختنا  هب  رفن  هس  هیونـشا  يوت  دوب . اضر  نواعم  مه  مدـقا  یعون  میحر  ناهورگ و  هدـنامرف  مه  هلـال  ماـنکین  اـضر  دیهـش  مدوب .

نارمع و  [ 16  ] دادح یلع  نم ، تشاد . هدهعرب  ار  شتیلووسم  ینابرق  دسا  هک  رکـشل  تایلمع  هب  میدـش  رومأم  یمزر  تشگ  يورین  ناونع 
[ . 17  ] مجنم

مانکین یهتنم  درک ؛ سامتلا  یلیخ  دتـسرفب . ام  اب  مه  ار  وا  هک  تشاد  رارـصا  یلیخ  مدـقا  یعون  میحر  داتـسرفیم  ار  ام  ماـنکین  هک  یعقوم 
درکن . لوبق 

شترا .) ناگداپ   ) دوب رهشناریپ  ناگداپ  يوت  رکشل  تایلمع  دحاو 

هحفص 34 ] ] 

يولوم و ... یفطصم  يرکاب ، يدهم  اقآ  میدید ؛ اجنآ  ار  رکشل  ناهدنامرف  زا  یلیخ  دیسر ، ناگداپ  هب  هک  نامياپ 
دـش دنلب  ادص  رـس و  زور  کی  هکنیا  ات  میدنام  رهـشناریپ  ناگداپ  يوت  يزور  دنچ  میتسویپ . ینابرق  دسا  ياهورین  عمج  هب  لکـش  نیا  هب 

رد ام  دادعت  یهتنم  مینکب ؟ دیاب  راکچ  هک  ام  رکـشل  ياههچبورب  لابند  دندمآ  یتح  هقطنم . يوت  دـناهتخیر  زابرتچ  یقارع  ياهامیپاوه  هک 
هب و  هتخیر ، رهشناریپ  يوت  زابرس  بلاق  رد  یمدآ  تکام  نمشد  هک  میدش  رادربخ  یتعاس  زا  سپ  مینکب . یکمک  میناوتب  هک  دوبن  دح  نآ 
طخ اجنآ  رکـشل  هک  نارمع  جاح  هقطنم  هب  میدـش  لقتنم  تشذـگ . ریخ  هب  تشاد  یناور  هبنج  رتشیب  هک  نمـشد  تاـیلمع  نیا  لکـش  نیا 

ياهورین دوب . نمـشد  ياهرتپوکیله  اب  هلباقم  ام  راک  میدـنامیم . اجنآ  مه  اـم  هک  دنتـشاد  يرداـچ  تاـیلمع  ياـههچب  تشاد . يدـنفادپ 
يالاب دنداتسیایم  دندمآیم  نمـشد  ياهرتپوکیله  هک  ینعم  نیا  هب  دندوب . هجاوم  نمـشد  ياهرتپوکیله  لکـشم  اب  ام ، طخ  رد  رقتـسم 
هدـید دوب و  اههپت  تشپ  زا  مه  ناشندـمآ  ریـسم  دـندزیم . گنـشق  ار  اـم  طـخ  اـجنآ  زا  دـمآیم و  باـسح  هب  نمـشد  طـخ  هک  ییاـههپت 

دندشیمن .
هب هقطنم  رد  رقتـسم  ینازراب  ياهورین  ییامنهار  اب  ام  هک  دوب  هدرک  هداـمآ  یقارع  ياـهرتپوکیله  اـب  هلباـقم  يارب  ار  یحرط  یناـبرق  دـسا 

مینزب . ار  اهرتپوکیله  مینک و  ذوفن  نمشد  طخ  تشپ 
يدنرـس یچمیـسیب ،)  ) يدهاز مالغ  مجنم ، نارمع  دادح ، یلع  ینابرق ، دـسا  میتفر ؛ تیرومأم  نیا  هب  هک  میدـشیم  يرفن  تسیب  دودـح 

هب هک  میتفرگ  رگنـس  ییاج  رد  میدز و  رود  ار  نمـشد  طخ  دـندمآ . ام  اب  اـمنهار  ناونع  هب  مه  اـهینازراب  زا  نت  ود  و ... رگدادـما ) [ ) 18]
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لحم 

هحفص 35 ] ] 

. میدنام اهرتپوکیله  راظتنا  هب  دـش  نشور  اوه  هک  حبـص  مینامب . اجنامه  ار  بش  میدـش  روبجم  تشاد . فارـشا  اهرتپوکیله  يزادـناریت 
نیمک هب  اـجنآ  هک  مداد  ناـشن  وربور  هـپت  رد  ار  ییاـج  اـهرتپوکیله  ندـمآ  زا  شیپ  شکمک . مـه  نـم  دوـب و  نزیجیپرآ  دادـح  یلع 

هب میدش . هدامآ  دیسر . شوگ  هب  اهرتپوکیله  يادص  راظتنا  یتعاس  زا  سپ  تسا . رود  اجنآ  تفگ  تفریذپن . دادح  مینیشنب  اهرتپوکیله 
هدرب رابریت  یجیپرآ 7 و  ربیلاک 50 و  نامدوخ  اب  میدرک . کیلـش  ناشفرط  هب  میتشاد  رایتخا  رد  هچنآ  اـب  اـهرتپوکیله  ندـید  ضحم 

هجریـش اب  یکی  ام ، کیلـش  ماگنه  هب  اهرتپوکیله  میدوب . هدرک  لقتنم  هدرب  تیرومأم  لـحم  هب  رطاـق  اـب  ار  تازیهجت  اههحلـسا و  میدوب .
يالاب داتـسیا  دـمآ  دز  رود  یکی  یلو  دـشن  يربخ  شتـشونرس  زا  رگید  درک . طوقـس  میدرک  لایخ  ام  نمـشد . تمـس  عافترا  تشپ  تفر 

نآ هقیقد  دنچ  زا  سپ  دوب . کیدزن  یلیخ  دز . دـشیم  مه  گنـس  اب  میدوب  اجنآ  رگا  میریگب . عضوم  اجنآ  مدوب  هتفگ  دادـح  هب  هک  ياهپت 
تعیبط دوب و  زبسرس  میدرکیم  دمآ  تفر و  ام  هک  يریـسم  نامدوخ . لحم  میتشگرب  میتشادرب و  ار  ناملیدنب  راب و  تفر . تشگرب و  مه 

اهیقارع . هن  میتشاد و  ورین  ام  هن  یهتنم  تشاد  یگنشق 
هک میدوب  رداچ  يوت  راهان  عقوم  اهزور  زا  يزور  دننک . تیذا  ار  ام  طخ  يوت  ياههچب  دـندماین  نمـشد  ياهرتپوکیله  رگید  نآ  زا  دـعب 

ار نامراهان  دنک و  مرگ  ار  جنرب  هک  دش  راک  هب  تسد  عیرس  دادح  یلع  دوب  جنرب  راهان  دندمآ . نایچغای  یضترم  اقآ  يرکاب و  يدهم  اقآ 
ات هرفس  يوت  راذب  ورانیا  یلو ، اقآ  : » تفگ دادح  تشاذگ . تسام  هرفس  لخاد  باقشب  ات  دنچ  يوت  جنرب ، ندش  رضاح  ات  یهتنم  میروخب .

جنرب  رظتنم  يدهم  اقآ  نشاب ». لوغشم  تسام  اب  جنرب  ندش  رضاح 

هحفص 36 ] ] 

تسه . هنسرگ  دوب  مولعم  ناشندروخ  زا  دروخ . نان  ناب  ار  تسام  دشن .
. درکیم رخف  يدهم  اقآ  اب  ندوب  هرفسمه  هب  راگنا  بدؤم و ... دادیم ؛ ناشن  ار  شدوخ  دنیـشنب  شردپ  شیپ  هک  ياهچب  لثم  یـضترم  اقآ 

مینکب . يرکف  دیاب  ننزب ! ار  ام  نایب  ننوتیم  مه  اهیقارع  مییآیم ، میریم و  ام  هک  یهار  نیا  زا  یضترم ! تفگ : يدهم  اقآ 
ندروـخ يارب  [ « 19  ] نودرویود نانیغیتاق  نوگوب  يزیب  نس  شادراـق ! : » تفگ دادـح  هب  ور  درک ، ماـمت  دروخ  هک  ار  تساـم  يدـهم  اـقآ 

دیباوخ . دیشک و  زارد  ياهشوگ  تفر  دش  دنلب  دنامن ، رظتنم  جنرب 
ام هک  راـگنا  درکیم ، تحارتسا  وا  یتـقو  مینزن . مه  رب  ار  يدـهم  اـقآ  باوخ  میدوب  بظاوم  وگتفگ ، هب  اـم  اـب  تسـشن  یـضترم  اـقآ  یلو 

دوب . نامماشم  رد  ناشروضح  رطع  هک  یلاح  رد  دنتفر . دش و  رادیب  باوخ  زا  رصع  مینکیم . تحارتسا 
رد میتساوخیم  نوریب و  میدز  لوا  لاناک  زا  هک  تایلمع  لوا  زور  رد  دوب . هدیـسر  ناـمداد  هب  رجفلا 1 ، يوت و  يدـهم  اقآ  رگید  راب  کی 

يدهم اقآ  میدید  رتکیدزن ، دمآ  فرط ». نیا  نییایب  هنیم ، نادیم  اجنوا  : » دنزیم ادص  رود  زا  یکی  میدید  مدقم . طخ  میورب  لاناک  دادـتما 
. دوب رظاح  رطخ  ياههنحص  رد  هشیمه  وا  دادیم . ناماس  رس و  اهورین  تیعضو  هب  تشاد  مدقم  طخ  يوت  نامرکشل ، هدنامرف  تسا  يرکاب 

هحفص 37 ] ] 
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مربیم مدوخ  راب  نیا 

يرگدیفس  نسحمالغ 
یناجیابرذآ ياهورین  مان  هب  گنج  ياـهههبج  رد  یپیت  لیکـشت  دروم  رد  زیربت  جـنپ  هقطنم  هاپـس  يوت  [ 20  ] نیبملا حـتف  تایلمع  زا  شیپ 

مدوب . هاپس  تایلمع  دحاو  رد  اهزور  نآ  مدوب . هدینش  ییاهفرح 
عطقم نآ  رد  زاوها . میتـفر  هدـنب  و  [ 22  ] راکنوتوت فسوی  هدازحـلاص ، رفیعاجـش ، دوصقم  يوسوملا ، یفطـصم  [ 21  ] نایچغای یـضترم 

ود نیا  یهدـنامرف  دـندرکیم ، راک  فرـشا  فجن  پیت 8  اب  یندـم  دیهـش  یـضاق و  دیهـش  نادرگ  ود  بلاق  رد  یناـجیابرذآ  ناگدـنمزر 
رقم غارس  زاوها  زا  دندوب . ناهفصا  دابآفجن  ياههچب  رب و  مه  فرـشا  فجن  پیت  دوب . داشون  دوواد  ییالجت و  یلع  هدهعرب  مه  نادرگ 

ار فجن  پیت  رقم  میتـفریم  هک  هار  رد  دوب . اـهیقارع  تسد  زونه  هیباـقر  دوخ  میدـش . هیباـقر  یهار  میدرک و  وج  سرپ و  ار  فـجن  پیت 
ییاهولبات  هلیسوب 

هحفص 38 ] ] 

. عاـفترا مک  دوب و  کـچوک  دـشیم ، بوسحم  یهدـنامرف  رگنـس  هک  دوب  یکچوک  رگنـس  کـی  پیت  رقم  يوـت  دـندوب . هدرک  صخـشم 
زا مادک  چیه  یلو  يرکاب ؛ يدهم  مه  شنواعم  تسا و  یمظاک  دمحا  پیت  هدـنامرف  هک  میدوب  هدینـش  دوب . اپرـس  مه  رداچ  ات  ود  شرانک 

یفرعم ار  نامدوخ  مینیـشنب . لوا  نامه  زا  میدش  روبجم  دوب و  نییاپ  رگنـس  فقـس  میدش ، یهدـنامرف  رگنـس  دراو  میتخانـشیمن . ار  اهنیا 
میاهدمآ و ... زیربت  زا  هک  میتفگ  میدرک ؛

هک یناردارب  زا  یکی  هب  تشگرب  میدرک  یفرعم  ار  نامدوخ  اـم  اـت  دزیم . فرح  میـسیب  اـب  تشاد  دوب ، رگنـس  يوت  هک  ییاـهنآ  زا  یکی 
ناشرداچ . نینک  ییامنهار  عیرس  هدموا  يدهم  اقآ  ياهيرهشمه  تفگ : دوب ، رگنس  يوت 

ساسحا شاهب  ملد  رد  دوب ، هتفرگ  لیوحت  بوخ  ار  ام  هکنیا  زا  تشادن . رارق  مارآ و  دوب و  وپاکت  رد  دش . میسیب  اب  تبحـص  مرگرـس  زاب 
يرکاب . يدهم  دوب  هدنام  الاح  تسا و  یمظاک  دمحا  دوخ  ردارب  نیا  میدش  هجوتم  هرخالاب  مدرکیم . تبحم 

سابل اب  هداتفا  بوجحم و  دـمآ  ياهدـنمزر  کی  هک  دوب  راهان  زا  سپ  میدروخ . اـجنامه  ار  راـهان  میدـش ، ییاـمنهار  اـهرداچ  زا  یکی  هب 
میدیمهف میدرک و  وجو  سرپ  تسـشن . ملد  هب  لوا  رادـید  نامه  رد  شرهم  درکیم . دروخرب  هیاریپیب  هداس و  مه  یلیخ  یجیـسب . یکاخ 

لخاد دوبن . حرطم  ناجیابرذآ  ياهورین  پیت  هدنیآ  هدنامرف  ناونع  هب  يرکاب  يدـهم  اقآ  زونه  تسا . يرکاب  يدـهم  اقآ  مه  ردارب  نیا  هک 
رداچ ام  يارب  راگنا  هک  دـش  رادربخ  نامتسـش  دـنکیم . ار  نیمز  دراد  هتفرگ و  تسد  هب  لیب  يدـهم  اقآ  هک  مدـش  هجوتم  میدوب . رداـچ 

تفگ : مریگب ، شتسد  زا  ار  لیب  ات  ولج  متفر  نوریب . میدز  رداچ  زا  دنکیم . هدامآ 

هحفص 39 ] ] 

نیدیسر و ... هار  زا  هزات  نیتسه ، نامهم  الاح  امش 
تـسد زا  ار  لیب  دندرک  کمک  دندمآ  مه  اههچب  هیقب  مینکب و ... کمک  رگیدمه  اب  دـیاب  همه  تسا و  ههبج  اجنیا  هیچ ، اهفرح  نیا  : متفگ

میتخاس . اپرب  نامدوخ  يارب  ار  يرداچ  میتفرگ و  يرکاب  يدهم  اقآ 
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تفر دش و  حورجم  تایلمع  رد  يدـهم  اقآ  نیبملا . حـتف  تایلمع  میتفر  فجن  پیت  ياهنادرگ  زا  یکی  اب  میدـنام و  رداچ  نیا  رد  یتدـم 
يرکاب يدهم  یهدنامرف  هب  اروشاع  پیت  هک  دیدرگ  مالعا  سپـس  دش و  غاد  اروشاع  پیت  لیکـشت  ثحب  نیبملا  حـتف  نایاپ  زا  دـعب  بقع .

میتفرگ . پیت  داتس  ناونع  هب  ار  رگید  هسردم  دنچ  یتارب و  دیهش  هسردم  زاوها  رد  دریگیم . لکش 
اقآ میتفر  اههچب  زا  رفن  دـنچ  اب  زور  کی  دوب . هتـشگنزاب  ههبج  هب  درکیم و  تحارتسا  زاوها  رد  ناشهناخ  يوت  زونه  يرکاـب  يدـهم  اـقآ 

اروشاع . پیت  هدنامرف  دش  يرکاب  يدهم  اقآ  لکش  نیا  هب  میدروآ . پیت  رقم  هب  زاوها  رد  ناشلزنم  زا  ار  يدهم 
هتفگ تقو  ره  فجن  پیت  رد  دوب . هدرواین  دوجوب  ناشیتسود  رد  یللخ  رگیدمه  زا  رهاظ  رد  يرکاب  يدهم  یمظاک و  دمحا  ندش  ادـج 

هنم .»! هدنامرف  يدهم  اقآ  هن ! : » تفگیم یمظاک  تساقآ ، دمحا  نواعم  يدهم  اقآ  دشیم 
زیرکاخ کی  طقف  ناشطسو  دوب و  مه  رانک  رد  فجن  رکشل  اروشاع و  رکشل  هاگودرا  ربیخ  تایلمع  رد  تشاد . همادا  رخآ  ات  ناشیتسود 

لطعم رگید  تشاد  یمظاک  دمحا  اب  يراک  يدـهم  اقآ  تقو  ره  دوب . زیرکاخ  نیا  کیدزن  مه  رکـشل  ود  یهدـنامرف  ياهرگنـس  تشاد و 
تفریم  تشذگیم  زیرکاخ  زا  دشیم  دنلب  شدوخ  دشیمن .

هحفص 40 ] ] 

درکیم . نینچ  مه  وا  اقآ و  دمحا  رگنس 
هرفح کـنات ، پوت و  ياـههلولگ  راـجفنا  رثا  رب  دـیرابیم . شکرت  ریت و  ناراـب  دوب و  ربـیخ  تاـیلمع  زاستشونرـس  تخـس و  ياـههظحل 

هریزج . يوت  اروشاع  رکشل  یکیتکات  هاگرارق  رگنس  دوب و  يدهم  اقآ  رگنس  هرفح ، نیا  دوب . هدش  داجیا  یگرزب 
مهاب هک  نک  يراک  ناج  يدـهم  : » تفگیم درکیم ، تصرف  تقو  ره  دـهدب . مه  ار  شناج  يدـهم  ندـید  يارب  دوب  رـضاح  اـقآ  دـمحا 

مدوب . هدینش  مدوخ  ياهشوگ  اب  مه  نم  دوب و  هتفگ  يدهم  هب  اهراب  دمحا  ار  هلمج  نیا  میشب ». دیهش 
تفگ : دناشوپ و  ار  شاهرهچ  یمسبت  دید  هرفح  لخاد  ار  يدهم  ات  دمآ . دمحا  شکرت  هلولگ و  ناراب  ریز  ربیخ  يوت 

يدرک . باختنا  تدوخ  ارب  ییافصاب  ياج  هچ  يدهم ! - 
يدهم اقآ  یکیتکات  هاگرارق  مه  اجنیا  : » تفگ هرفح . نیمه  لخاد  دنام  تشادن و  ار  يدهم  زا  ندـش  ادـج  لایخ  دـمحا  دـیدنخ . يدـهم 

اقآ و دمحا  دوخ  میتخاس . یکچوک  رگنس  اههچب  رارـصا  هب  درک . نانیمطا  دشیمن  تشادن و  تینما  چیه  هرفح  نیا  یلو  نم ». مه  تسا و 
عافترا . مک  دوب و  کچوک  داتسیا ؛ اپرس  رگنس  لخاد  دشیمن  دندرک . نامکمک  رگنس  نتخاس  رد  دندمآ و  مه  يدهم  اقآ 

هب دزیم . رـس  ادهـش  ياـههداوناخ  هب  ناـجیابرذآ  فـلتخم  ياهرهـش  تفریم  بـقع . تـشگیمرب  يدـهم  اـقآ  دـش ، ماـمت  هـک  تاـیلمع 
درکیم . یشکرس  نازابناج  گنج و  ناحورجم 

تفرگ : سامت  یمظاک  دمحا  زاوها . میدوب  هتشگرب  یصخرم  زا 
تمنیبب . ماخیم  يدهم  - 

دندمآ . ناشرارق  رس  ود  ره  دنتشاذگ و  رارق 

هحفص 41 ] ] 

هک تساهلاس  راگنا  تشون . تفگ و  یملق  نایب و  چـیه  اب  ار  تاظحل  نآ  ناوتن  دـیاش  ینتـشون . یندینـش و  اـت  دوب  یندـید  راـی  ود  رادـید 
هتفرگ ملد  یلیخ  دوب . هدش  گنت  تارب  ملد  یلیخ  يدهم  : » تفگیم بترم  اقآ  دمحا  دندرک . مه  ندرگ  رد  تسد  دناهدیدن . ار  رگیدمه 
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هشب .»... زاب  ملد  تمنیبب  ات  مدرکیم  يرامش  هیناث  تندید  يارب  دوب 
هب يدـهم  اقآ  اقآ و  دـمحا  تفای . يرگید  راـنک  رد  ار  یکی  دـشیم  اـهتقو  رتشیب  هک  دوب  مکحم  يردـق  هب  رگیدـکی ، هب  ود  نیا  هقـالع 

يدهم اقآ  تخانـشیم و  مان  هب  ار  اروشاع  رکـشل  ياههچب  رتشیب  یمظاک  دمحا  هک  دندرکیم  دمآ  تفر و  رگیدمه  ياهرگنـس  هب  يردق 
دنگنجب و ... مه  رانک  دنشاب ... مه  رانک  يدهم  دمحا و  هک  دنتشاد  رارصا  اهتایلمع  رتشیب  رد  دوب . نینچ  مه 

یلو میداتسرفیم  مه  ام  تساوخیم ، تامهم  مادم  میـسیب  تشپ  [ 23  ] اقآ دـیمح  میدوب . راشف  تحت  یلیخ  ربیخ  تایلمع  رخآ  ياهزور 
میرایب . ار  دیمح  هزانج  میرب  دنتفگ : اههچب  هدش ، دیهش  اقآ  دیمح  دیسر  ربخ  هک  مه  دعب  دیسریمن . ناشتسد  هب 

هرایب هک  ورادهـش  هیقب  هریم  نواعت  تسین ! نواعت  هگم  اههدـنمزر ! هیقب  لثم  تسا  ياهدـنمزر  مه  دـیمح  تفگ : ناشباوج  رد  يدـهم  اقآ 
هرادن . هیقب  اب  یقرف  دیمح  نرایم . ناشدوخ  اب  مه  ور  دیمح 

رد هک  دوب  یلاناک  هداج  نیا  لغب  دوب . اجنآ  دیمح  هک  یلپ  هب  تفریم  میقتسم  هک  ياهداج  میدوب . طخ  کیدزن  يرگنـس  يوت  هداج  رانک 
شالت يدهم . اقآ  یکیتکات  هاگرارق  رگنـس  نامه  ینعی  دیـسریم . رگنـس  نیا  هب  مه  اهیقارع  هراپمخ 60  تشاد . رارق  ام  رگنـس  شرانک 

مینک ، ضوع  ار  نامرگنس  هک  يدهم  اقآ  ندرک  دعاقتم  يارب  اههچب 

هحفص 42 ] ] 

تشادن . ياهجیتن 
. تساوخیم تامهم  هک  میدینش  میسیب  زا  ار  یضترم  اقآ  يادص  مه  زاب  دیمح . ياج  هب  تفر  نایچغای  یضترم  دیمح ، تداهـش  زا  سپ 

دیسرن . ناشتسد  هب  مه  زاب  میداتسرف  تامهم 
امش میراذگیمن  هک  دش  دنلب  اههچب  يادص  رس و  مربیم ! مدوخ  راب  نیا  هک  دش  دنلب  يدهم  اقآ  رگنـس . ولج  دمآ  تامهم  رپ  اتویوت  کی 

، میتسنوتن ام  هگا  تسین . امش  نتفر  هب  يزاین  میتسه ، ام  هک  ینامز  ات  مربب . نم  هدب  هزاجا  يدهم ! اقآ  متفگ : دماین . هاتوک  يدهم  اقآ  دیربب .
نیربیم . امش  رفن  نیرخآ  میدش و ... دیهش 

. اجنامه دـنام  اتویوت  هدـننار  مدـش . اـتویوت  راوس  مربب . نم  هک  مدرک  شایـضار  متـسنادیم . رتهب  ار  شتاـیحور  مدوب و  شراـنک  مئاد  نم 
لخاد زا  متخانـشیمن . ار  اجنآ  زا  رتولج  نم  دـنک . ماییامنهار  ات  مراـنک  تسـشن  مه  تاـعالطا  ياـههچب  زا  یکی  ناـمرف ، تشپ  متـسشن 

ره تشادن  میقتـسم  دید  لاناک  لخاد  هب  نمـشد  یلو  دندزیم ؛ کنات  میقتـسم  ریت  اب  تفر . هداج  يور  زا  دشیمن  میدرک . تکرح  لاناک 
نآ زا  دـیاب  هک  تشاد  یباعـشنا  کی  لاناک  هداج ، تسار  تمـس  زا  طـخ  هب  هدـنام  رتم  دـص  دودـح  داـتفایم . هراـپمخ و ... پوت و  دـنچ 
هب میدیسر  یتقو  دندزیم . اهاکشود  يدنلب  نآ  يور  تفریم  هک  نیشام  يدیـسریم . لپ  هب  ات  يدشیم  در  دوب ، مه  رتدنلب  هک  باعـشنا 

. تسا هدش  رابنلت  اجنیا  دـسرب ، یـضترم  دـیمح و  تسد  هب  ات  میاهداتـسرف  ام  هک  یتامهم  ینعی  تسا . تامهم  زا  رپ  اجنیا  مدـید  باعـشنا ،
اجنیا و دـناهتخیر  دـیدش  ياهيزادـناریت  رطاخ  هب  اـی  هدربن  مه  سکچـیه  میربیم ، اـم  دـینک  یلاـخ  اـجنیا  دـناهتفگ  طـخ  يوت  ياـههچب 

هداج  يور  اکشود  الاب  مدرب  ار  مرس  ات  منزب . دید  ار  هقطنم  هداج  يور  زا  ات  مدش  دنلب  دناهتشگرب .

هحفص 43 ] ] 

تمس هب  متفر  هدایپ  رتم  دودح 50  هداج  دادتما  رد  دوشیمن . يروج  نیا  مدـید  دـندز . فونیمـس  اب  شلابند  هب  درک و  ورد  يرابگر  اب  ار 
يور تفر  دش و  در  ام  ياتویوت  رانک  زا  دمآ  هک  مدش  ییافیا  هجوتم  لاح  نیمه  رد  دشیم . نیمز  حطس  مه  هداج  ابیرقت  اجنآ  هک  تسار 
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متـشگرب دندز . ار  شاهدننار  مدز  سدح  دـندوب . هتـسب  بآ  رکنات  افیا  تشپ  دـنام . تکرحیب  روج  نامه  هداج و  فرط  نآ  داتفا  هدـج و 
دوب . هدش  شوماخ  مه  نیشام  دندوب و  هدز  ار  هدننار  دوب . فجن  رکشل  لام  افیا  اتویوت ، شیپ 

نامه دیـسریم . رتم  هس  هب  نیمز  حطـس  زا  هداج  عافترا  مهد . روبع  هداـج  نیا  زا  ار  تاـمهم  نیا  روج  هچ  هک  متفریم  راـجنلک  مدوخ  اـب 
تسین . هگید  نتفر  رتولج  ناکما  يرگدیفس ، ردارب  ینیبیم  تفگ : دوب ، هدمآ  نم  هارمه  هب  هک  يردارب 

مربیم . مه  ار  تامهم  مریم . هدش  یتمیق  ره  هب  نم  متفگ :
حطـس مه  هداج  هک  ییاج  زا  مدـمآ  مدوب ، هدرک  ییاسانـش  هک  هداج  دادـتما  رد  نیاربانب  دـشیمن . در  هداج  زا  تشاد  هک  يراب  اـب  اـتویوت 
مدوب روبجم  دوب  نمـشد  تمـس  هب  اتویوت  يولهپ  الاح  متفر . هداج  فرط  نآ  زا  یهتنم  هدمآ  ریـسم  سکعرب  تسرد  مدیچیپ  دشیم  نیمز 

و . » دوب هتفرگ  بآ  ار  هیقب  تشاد و  یکـشخ  اتویوت  کی  تکرح  هزادـنا  هب  هداـج  هیـشاح  دوب . بآ  رتولج  نوچ  مورب  هداـج  راـنک  زا  زاـب 
دوب ادـخ  تساوخ  اجنامه . دـنام  مهارمه  مدوب و  هتفر  اهنت  لپ . رانک  مدیـسر  متفر  اکـشود  ياههلولگ  نامایب  شراب  ریز  بل  رب  انلعج »...

تایناشیپ ياج  هب  هاگن  : » تفگ رغـصا  دـندوب . اجنآ  [ 24  ] یجزید رغـصا  يدادو و  رفعج  مدرک . یلاـخ  ار  اـتویوت  راـب  دوشن . میروط  هک 
هاگن  متشگرب  يدرک »؟

هحفص 44 ] ] 

هشیش ندش  درخ  يادص  نم  هک  هدوب  ادص  رـس و  يدح  هب  هدش ، جراخ  بقع  هشیـش  زا  هدرک و  خاروس  ار  ولج  هشیـش  هلولگ  مدید  مدرک 
تسا . هدروخ  مایناشیپ  ریسم  رد  تسرد  مدید  نامرف ، تشپ  متسشن  یتقو  مدوب . هدینشن  ار 

. میدرک یلاخ  لپ  رانک  رد  ار  تامهم  هک  دییوگب  یـضترم  اقآ  هب  متفگ  يدادو  یجزید و  هب  يدـهم ، اقآ  شیپ  مدرگرب  متـساوخیم  یتقو 
ولج . مربب  ات  نان و ... ورسنک و  توپمک و  مه  يرادقم  دننزب و  راب  تامهم  هرابود  دنربب  مداد  ار  اتویوت  هاگرارق ، رگنس  میتشگرب 

يدادو یجزید و  ناردارب  هدش و  یلاخ  اج  نالف  تامهم  هک  تفگ  تفرگ و  سامت  یضترم  اقآ  اب  يدهم  اقآ  دیایب ، دورب و  نیـشام  نیا  ات 
دنتسه و ... اجنآ  مه 

. دندش لاحـشوخ  یلک  دـندید  ار  هقوذآ  تامهم و  ات  اههچب  لوا . هویـش  نامه  هب  متفر  مدرک و  تکرح  زاب  تشگرب  تامهم  رپ  هک  اتویوت 
اب نیدـب  ناشن  ور  هار  ولج . نیربیم  يروج  هچ  ورانیا  امـش  متفگ : دنتـشادن . ار  تاـمهم  نتـشادرب  لاـح  هک  دـندوب  هتـسخ  يردـق  هب  یلو 

مربب . نیشام 
تسین . نیشام  اب  نتفر  ناکما  ننزیم . کنات  اب  يرب  رتولج  یمک  هک  ورانیا  زا  دنتفگ :

هتفر ام  هک  ییاج  ینعی  ام . ياههچب  مه  تسار  تمـس  دوب و  فجن  رکـشل  پچ ، تمـس  دـندوب  رقتـسم  پیئوص  لاناک  تشپ  ام  ياـهورین 
تشاد . هلصاف  طخ  اب  زونه  میدوب 

اقآ دـیمح  هزاـنج  مدیـسرپ : اـههچب  زا  دیـسر و  مرکف  هب  هظحل  کـی  دـنروآیم . ار  تاـمهم  متـسرفیم  ار  اـههچب  دوب  هتفگ  یـضترم  اـقآ 
تساجک ؟

هحفص 45 ] ] 

نیح نیا  رد  بقع . شمربب  نیـشام  اب  متـسناوتیم  الا  دوبن و  مدای  مدوب ، هدـمآ  هک  یلوا  راب  دـنداد . مناشن  ار  هزانج  تساـجنوا »! : » دـنتفگ
اقآ اب  مادم  میتخانـشیم ، بوخ  ور  رگیدـمه  ام . تمـس  هب  دـنیآیم  هدایپ  رگید  رفن  کی  شایچمیـسیب و  اب  [ 25  ] یمظاک دمحا  مدـید 
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هروطچ ...؟ يدهم  ربخ ؟ هچ  هروطچ ؟ تلاح  نیسحمالغ  تفگ : نم ، هب  داتفا  شمشچ  ات  تشاد . دمآ  تفر و  يدهم 
تسا . یکیتکات  هاگرارق  رگنس  يوت  اجنوا  یتمالس ، دنبوخ ، متفگ :

هبوخ ؟ شلاح  دیسرپ : زاب  مدرک . هراشا  دوب  يدهم  اقآ  هک  یتمس  متسد  اب 
هرآ  متفگ :

اجنیا ؟ يدموا  ارچ  هکانرطخ ، اجنیا  یجاح ! متفگ :
مرب . منزب و  يدهم  ياههچب  هب  مه  يرس  متفگ  منزب  يرس  نومدوخ  ياههچب  هب  مدوب  هدموا  تفگ :

هزانج نینک  کمک  متفگ : اههچب و  شیپ  متفر  دوب . تعاجش  رخآ  اهيزورما  لوق  هب  دسانـشیمن . سرت  اقآ  دمحا  نیا  الـصا  مدرک  سح 
اتویوت . تشپ  میراذب  ار  اقآ  دیمح 

زیرکاخ و هب  دوب  هداد  هیکت  دوب . هتفرگ  بآ  مه  ار  زیرکاخ  نییاپ  دوب . زیرکاخ  تشپ  دـیمح  هزاـنج  دوبن . يرگید  هزاـنج  اـهرب  رود و  نآ 
ندب رد  يرگید  مخز  نوریب . دوب  هدز  نوخ  مه  ششوگ  زا  دوب و  هدروخ  شهاگجیگ  زا  ییولوچوک  شکرت  دندوب . بآ  لخاد  شیاهاپ 

[ . 26 . ] دشاب هدز  دنخبل  یکی  هب  راگنا  تشاد  هرهچ  رب  یحیلم  دنخبل  دوب و  هدیباوخ  مارآ  تشادن .

هحفص 46 ] ] 

رغـصا متفرگ و  ار  دـیمح  ياههناش  ریز  متفر  نم  دزیم . فرح  میـسیب  اب  درکیم ، هاگن  نمـشد  طخ  هب  هک  یلاـح  رد  تشاد  اـقآ  دـمحا 
رفید روتایدار و و  خرچ و  دوب . نشور  اتویوت  اتویوت . راـنک  تسرد  داـتفا  هراپمخ 81 ، نیح  نیا  رد  تفرگ . اقآ  دـیمح  ياهاپ  مه  یجزید 

خآ ؟ تفگ : هک  مدینش  مه  ار  یمظاک  دمحا  يادص  دش ، رجفنم  داتفا و  هراپمخ  هک  ياهظحل  نامه  رد  درک . راپ  تل و  دز  ار  نیشام 
نییایب متفگ : دـندوب ، اجنآ  هک  ییاههچب  هب  تاقافتا  نیا  هب  هجوتیب  [ 27 . ] مدرک سح  میاپ  رد  یشزوس  زین  مدوخ  دمحا . فرط  متـشگرب 

بقع . میربب  ار  دیمح  هزانج  نینک  کمک 
سپ متفگ : دوبن . مه  ناشیاهباشخ  ندرک  رپ  تردق  هک  دندوب  هتـسخ  يردق  هب  دنتـشادن  ندش  دنلب  لاح  یگتـسخ  تدش  زا  اهنیا  یهتنم 

نیشام . لخاد  میراذب  نینک  کمک  طقف  امش  اتویوت ، رانک  ات  مشکیم  ورهزانج  نم 
تدوخ ! مه  دش  یمخز  تانیشام  مه  نیسحمالغ ! تفگ : یجزید  رغصا  راد  ریگ و  نیا  رد  هشاب . دنتفگ :

بآ گـنر  .] تخیریم زمرق  بآ  نیـشام  روتاـیدار  زا  دوب . هدروخ  شکرت  مدرکیم  ساـسحا  شزوس  میاـپ  رد  هک  ییاـج  زا  مدرک  هاـگن 
تسا ]. زمرق  گنر  هب  اتویوت  روتایدار 

يدرک . ادیپ  دیاش  هداتفوا ، اجک  متشگنا  دنب  نوا  نیبب  تفگ : شفرط . متشگرب  دوب ، مشوگ  يوت  زونه  اقآ  دمحا  خآ » »

هحفص 47 ] ] 

مه زاب  اقآ  دمحا  میتسب . دناب  زاگ و  اب  شیاج و  رس  میتشاذگ  مدرک و  ادیپ  ار  دنب  دوب . هدرک  عطق  شکرت  ار  شطـسو  تشگنا  زا  دنب  کی 
دروخیمن . درد  هب  اتویوت  رگید  یلو  اتویوت ، غارس  مدمآ  بقع . دورب  ات  میدرک  یضار  رارصا  اب  بقع . تفریمن 

مینک ؟ راکیچ  ار  دیمح  هزانج  اقآ  دمحا  مدیسرپ : هک  دورب  تساوخیم 
بقع . نرایب  میتسرفب  نیشام  میرب  هنومب ، راذب  تفگ :

اجنیا . منومیم  نم  نیرب  امش  متفگ :
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دنتشاد پیج  کی  فجن ، رکشل  دز  میـسیب  میداتفا . هار  هدایپ  مدیگنلیم . دوب و  یمخز  نم  ياپ  میورب . ایب  هک  دیـشک  تفرگ و  متـسد  زا 
هب دـش  هدایپ  پیج  زا  شدوخ  هاـگرارق . میتشگرب  میدـش و  شراوس  دـمآ ، واـت  کـشوم  پیج  نیمه  دوب . راوس  واـت  کـشوم  شیور  هک 

یمخز تفگ : يدهم  اقآ  هب  هک  موش  هدایپ  مه  نم  متـساوخ  يدهم ، اقآ  رگنـس  تفر  شدوخ  سناژروا و  ربب  ار  نیا  درک  شرافـس  هدننار 
سناژروا . هرب  راذب  هدش ،

درگرب . دعب  ننک  نامسناپ  ار  تمخز  هدب  ورب  تفگ : مه  يدهم  اقآ 
اقآ . دمحا  يدهم و  اقآ  شیپ  هرابود  متشگرب  مدش و  نامسناپ  متفر  نم 

داد و حرـش  يدهم  اقآ  يارب  ار  نمـشد  تیعقوم  طخ و  تیعـضو  هلـصاف  نیا  رد  بقع . دورب  هک  میدرک  یـضار  ار  اقآ  دـمحا  نیا  زا  دـعب 
رگنـس ناـمه  هب  تشگرب  تعاـس  ود  یکی  زا  سپ  دوـب  هتفرن  هریزج  زا  یهتنم  يدـهم . اـقآ  تـسد  درپـس  ار  شرکـشل  یهدـنامرف  تـفر و 

دروخیمن . تدرد  هب  رگید  دندوب  هتفگ  رود . دندوب  هتخادنا  سناژروا  يوت  ار  تشگنا  دنب  يدهم . اقآ  کچوک 
رگنس  نیا  هب  دوب  هدیشکن  هک  ار  یمظاک  دمحا  اهنت  يدهم  اقآ  هبذج 
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تداهـش ربخ  نیا  زا  دعب  يرفعج و ... زیزع  نیدباعلانیز ، يدهم  تمه ، میهاربا  دوب ؛ هدرک  عمج  اجنیا  ار  اهیلیخ  عافترا ، مک  کچوک و 
شراشف نمـشد  زور ، نامه  رهظ  زا  دعب  دش . فعاضم  نامیاهلد  رب  اقآ  دـیمح  تداهـش  هودـنا  مغ و  دـیچیپ و  هریزج  رد  مه  یـضترم  اقآ 

ار دـیمح  هداج  میورب  میتسناوتن  رگید  تفرگ و  ام  زا  نمـشد  ار  لپ  رـس  رتبقع ، میدـمآ  يرادـقم  دـش و  دایز  هطاطـش  لپ  فرـصت  يارب 
میروایب و ...
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ییاسانش

يدباع  یفطصم 
اقآ زور  کی  دوب . رقتـسم  هکف  هقطنم  رد  مه  ییاوه  دـنفادپ  زا  ناهورگ  کی  درکیم . هداـمآ  رجفلا 1  تایلمع و  يارب  ار  شدوخ  رکـشل 

دنتفرگ . ار  دنفادپ  هدنامرف  غارس  میدوب . رقتسم  هک  ییاج  دندمآ  يولوم  یفطصم  يرکاب و  يدهم 
بقع . هتفر  تسین  اجنیا  متفگ :

ياهراکچ ؟ اجنیا  وت  دیسرپ : يدهم  اقآ 
مرابشتآ . هدنامرف  متفگ :

میرب . ام  هارمه  وش  دنلب  تفگ :
وتساوح شوه و  هقطنم . ییاسانـش  میریم  تفگ : میتفر . يروجنیمه  يدهم  اقآ  رـس  تشپ  هکف  ياههپت  تشد و  نایم  زا  میداتفا . هار  هدایپ 

نک . عمج 
ذوفن هک  يرفن  هس  ، میدوب رفن  هس  ندروخ . يارب  یناـن  هکت  هن  میتـشاد و  ندیـشون  يارب  یبآ  هعرج  هن  مرگ . اوه  دوـب و  راـهب  لـصف  لـیاوا 

میتسشن و  ینما  ياج  نمشد . عضاوم  قمع  هب  میدوب  هدرک 
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ناشرگنس ... هب  دنتشگیمرب  ییوشتسد و  دندمآیم  تسد  هب  هباتفآ  هک  میتفرگ  رظن  ریز  ار  اهیقارع 
. دوب هدنامن  اوه  یکیرات  هب  يزیچ  نارلهد ، رد  رکشل  یکیتکات  هاگرارق  میدرگرب  میایب  ات  دیشک و  لوط  رصع  ات  هکف  رد  ام  ییاسانـش  راک 

ناگنشت بل  دای  هب  هاگرارق  هب  ندیسر  زا  سپ  دوب . هدش  کشخ  منابل  دوب و  هتشاذگن  یقاب  میارب  یقمر  یگنسرگ  یگنشت و  مدوب . هتـسخ 
اقآ دندرک . زاب  نامیارب  یهام  نت  ورسنک  دروخ . رکنات  بآ  زا  تفر  دروخن . مدرک ، فراعت  يدهم  اقآ  هب  هچ  ره  مدروخ . درس  بآ  البرک 

هدروخن يزیچ  الاح  ات  حبص  زا  امش  يدهم ! اقآ  متفگ : دنلب  مدرواین ، ماود  دروخ . رینپ  اب  کشخ  ياهنان  نامه  زا  دزن . اذغ  هب  بل  يدهم 
هرب ... نییاپ  مه  ام  يولگ  زا  نیروخب ، يزیچ  کی  الاح  نیاهنشت  هنسرگ و  نیا ،

نان نیا  هب  هک  هشاـب  ییاـج  رد  نـالا  ياهدـنمزر  هراد  لاـمتحا  مرکـشل ، هدـنامرف  نم  مراد . قرف  امـش  اـب  نم  نیروخب . امـش  ردارب ! تفگ :
ملووسم ... مه  وا  ربارب  رد  نم  هشاب . هتشادن  یسرتسد  مه  مرگ  بآ  کشخ و 

اذـغ هب  یلیم  هن  يدـهم . اقآ  دولآكاخ  هتـسخ و  يامیـس  هب  متخود  مشچ  متفگن . يزیچ  ماهدرک ؛ يورهدایز  میاـهفرح  رد  هک  مدـیمهف 
بآ ... هن  متشاد و 

زیربت جنپ -  هقطنم  هاپس  تایلمع  حرط  رد  تسویپ ، عوقو  هب  نارمع - جاح  هقطنم  برغ -  ياهههبج  رد  هک  راهچ  رجفلا  تایلمع و  زا  سپ 
مدوخ هک  دنداد  مایپ  دوب . هدش  دیهش  تایلمع  نیمه  رد  اروشاع ، رکشل  ییاوه  دنفادپ  نادرگ  نواعم  یتمشح  دمحم  مدش . راک  لوغشم  - 

برغنالیگ  رد  نارگهساک  يوت  مه  رکشل  رکشل . مناسرب  ار 
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تایلمع يارب  ار  شدوخ  تشاد  رکشل  مدش . یفرعم  ییاوه  دنفادپ  نادرگ  نیشناج  ناونع  هب  نارگهساک  متفر  هک  نآ  زا  سپ  دوب . رقتـسم 
اب نم  یـصخرم و  دوب  هتفر  ییاوه  دنفادپ  هدنامرف  روپیلع  ردارب  دوب . فورعم  وهآ  تشد  هب  هک  ییاج  میدمآ  ادتبا  درکیم . هدامآ  يدعب 

میتفر اهنادرگ . ناهدنامرف  زا  يدادعت  يرکاب و  اقآ  دیمح  دوب و  يریبک  تجح  دیس  میتفریم . یتایلمع  هقطنم  ییاسانش  يارب  ناهدنامرف 
اهقالتاب ... نونجم و  هریزج  میتفر  میدش  در  رگزرب  هاگساپ  رانک  زا  ربیخ . یمومع  هقطنم  ییاسانش  يارب 

رد رقتـسم  ياهورین  ناـیم  رد  ياهبئاـش  هکنیا  يارب  دـندوب . مه  يرمرادـناژ  شترا و  زا  ناریگیهاـم و ... دـندوب ؛ هقطنم  رد  یموب  ياـهورین 
تـسد رکب و  يهقطنم  کی  هریزج  دینک . تبحـص  یـسراف  نابز  هب  دیدز  فرح  رگا  دـینزن و  فرح  دـندوب  هتفگ  ام  هب  دـنکن  زورب  هقطنم 

. دوبن هریزج  رد  یمظنم  طخ  دوب و  یهاگساپ  تروص  هب  اج  نآ  طخ ، درکیم . کش  داجیا  یفراعتمریغ  تکرح  ره  اعطق  دوب . ياهدروخن 
تایلمع یمومع  هقطنم  هب  هیجوت  زا  دعب  میتشذگ و  اهرازین  نایم  زا  اههاربآ و  هب  میتفر  اهملب  رب  راوس  دیشک . لوط  زور  کی  ام  ییاسانش 

دش . لقتنم  رگزرب  هاگساپ  هب  رکشل  تیعقوم  مه  دعب  زور  دنچ  میتشگرب .
عورش ربیخ  تایلمع  هرخالاب  مدوب . رتانشآ  تایلمع  هقطنم  اب  دنفادپ  هدنامرف  هب  تبـسن  تایلمع ، زا  شیپ  اهییاسانـش  رد  مروضح  رطاخ  هب 

. میگنجب نمـشد  ییاوه  تالمح  لـباقم  رد  اـت  مهد  ناـمزاس  ار  ییاوه  دـنفادپ  ياـهورین  مورب و  هریزج  هب  تاـیلمع  حبـص  دوب  رارق  دـش .
ینابیتشپ  تاناکما  اهورین و  هک  دوب  شتقو  الاح  دنتفرگ . زین  ییاهلپ  رس  دندش و  هریزج  دراو  اهقیاق  اب  تایلمع  لوا  بش  ام  ياهورین 
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دنوشب . هریزج  دراو 
يرکاب يدهم  اقآ  یلو  هریزج ، دورب  شدوخ  هک  تشاد  رارـصا  دنفادپ -  هدنامرف  روپیلع -  میورب . هریزج  هب  هک  اهرتپوکیله  دـناب  میتفر 

دوخ رارـصا  يور  مه  وا  یهتنم  ...« هرب وا  راذـب  هدوب ، اهییاسانـش  رد  تسا و  هیجوـت  هقطنم  هب  تبـسن  يدـباع  : » تفگیم درکیمن ، لوـبق 
ار وا  هک  يروط  دـنک  بلج  ار  يدـهم  اـقآ  دـعاسم  رظن  تسناوت  هرخـالاب  روپیلع  دزیم . رپ  هریزج  هب  نتفر  يارب  ملد  درکیم . يراـشفاپ 

دورب . شدوخ  وا  منک و  شاهیجوت  هقطنم  هب  تبسن  اجنامه 
هاگـساپ يوت  رکـشل  تیعقوم  متـشگرب  مه  نم  هریزج و  دـنورب  هک  دـندش  رتپوکیله  راوس  اهنآ  مدرک و  شاهیجوت  هقیقد  دـنچ  ضرع  رد 

رگزرب .
حبـص هقطنم ، رد  دـنتفریم و  اهنآ  اب  میدرکیم و  میـسقت  هدـننک  لمع  ياهنادرگ  نیب  ار  ییاوه  دـنفادپ  نادرگ  ياهورین  هلمح ، ياهبش 

دندرکیم . يریگراکب  نمشد  ییاوه  تالمح  ربارب  رد  ار  یتمینغ  ياهییاوه  دض  هلصافالب 
... يولوم و یفطـصم  و  تاودا ) هدنامرف   ) هدازدمحم روپیلع و  یلعفیـس  ردارب  هک  يرتپوکیله  تفگ : دمآ و  داتـس  کیپ  یتعاس  زا  سپ 

. دـنک یهدـنامزاس  ار  دـنفادپ  ياـهورین  هریزج  داـیب  رتدوز  هچ  ره  يدـباع  هک  هداد  ماـیپ  يدـهم  اـقآ  هدرک ، طوقـس  هدربیم  هریزج  هب  ار 
دناهدنام . هدنامرفیب  دنفادپ  ياههچب 

يور مدیرپ  دوب . روپیلع  ردارب  مه  یکی  هک  دندوب  هتشادرب  ییاهمخز  یخرب  یهتنم  دوب  هدشن  يروط  یـسک  طوقـس  نیا  رد  هناتخبـشوخ 
نودرگ  ییاوه  دض  شیور  تشادن . قاتا  ام  ياتویوت  اتویوت .
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مدرک اتویوت  راب  مه  هدنناکچ  هاگتسد  ود  دنهس 3 و  کشوم  دنورف  هدزاود  میتفگیم . كرحتم  دنفادپ  حالطصا ، رد  هک  میدوب  هتـشاذگ 
شترا زوریناوه  تسد  هک  ینابیتشپ  دناب  رد  رتپوکیله  ياپ  متفر  نادرگ . یناحور  مه  یکی  دوب و  هدننار  یکی  مناهارمه  میداتفا . هار  هب  و 

دوب .
ییاجک ؟ لام  دیسرپ : ناشلووسم 

اروشاع . رکشل  متفگ :
میربیم . ار  فجن  رکشل  الاح  دش . مامت  اروشاع  رکشل  تبون  مفسأتم ! تفگ :

هریزج . مناسرب  ار  مدوخ  رتدوز  هچ  ره  هتفگ  يدهم -  اقآ  نامرکشل -  هدنامرف  مرب . دیاب  نم  متفگ :
هدروخ هرگ  اهرتپوکیله  زاورپ  راک  مه  يرادقم  متشادن . رارق  مارآ و  درکن . لوبق  هجو  چیه  هب  اهنآ . زا  راکنا  نم و  زا  شهاوخ  رارصا و 

هریزج هب  هک  يرتپوکیله  کی  راد ، ریگ و  نیا  رد  دـنتفریمن . مه  اهنابلخ  دزیم . ار  اـهرتپوکیله  ندـش ، دـنلب  ضحم  هب  نمـشد  دوب و 
ضحم هب  متسشن . نیمک  رد  دوریم . امتح  تسا ، سرتن  عاجش و  شنابلخ  رتپوکیله  نیا  دنتفگ  نتـسشن  لاح  رد  تشگرب . دوب  هدرب  ورین 

دندمآ . مه  رگید  يات  ود  مه  نم  لابند  هب  شلخاد . متفر  هک  مدوب  ینیشام  نیلوا  رپود ] كونش   ] رتپوکیله ياهرد  ندش  زاب 
يدموا !؟ مه  زاب  وت  دیسرپ : بجعت  اب  متسه ، رتپوکیله  يوت  هک  دید  دمآ  موش ، راوس  دادیمن  هزاجا  هک  یسک  نامه 

مورب . دیاب  نم  متفگ :
میربیمن . وسک  چیه  زورما  اروشاع ، رکشل  زا  وت  نتفر  يازا  هب  ام  ورب . هشاب  تفگ :

نکب . یتساوخ  يراک  ره  دعب  مرب  نم  تسین ! مهم  : متفگ
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. دیزرلیم نامياپ  ریز  نیمز  دشیم و  نارابهلولگ  تدـش  هب  هریزج  درک . هدایپ  هریزج  رد  هراپمخ  هلولگ و  ناراب  نایم  رد  ار  ام  رتپوکیله 
( دش فورعم  دیمح  دیهش  لپ  هب  اهدعب  هک   ) هطاطش لپ  فرط  هب  متکرح  ریسم  مدوب و  هیجوت  هقطنم  هب  تبسن  میدرک . لوا  طخ  تمـس  هب 

رگید دش و  رچنپ  نامنیـشام  لپ ، هب  هدیـسرن  مدیـسرپیم . ار  دنفادپ  فیلکت  مدرکیم و  ادیپ  ار  يدهم  اقآ  يراک  ره  زا  لبق  دـیاب  اما  دوب .
میناسرب . لپ  هب  هنوگچ  ار  نامدوخ  هک  ياهراچ  هار  لابند  میدوب و  هداتسیا  نیشام  رانک  اجنآ  میورب . شیپ  میتسناوتن 

دنفادپ ... دنفادپ ، دنزیم : داد  دنلب  يادص  اب  یکی  مدید  هظحل  کی 
تساجک ؟ مدیسرپ : هراد . نوتراک  يدهم  اقآ  تفگ  رتکیدزن و  دمآ  مداد . باوج  مدرک و  دنلب  ار  متسد 

زیرکاخ . رانک  اجنوا  تفگ : تفرگ و  ناشن  شتسد  اب 
؛ دندوب اجنآ  رکـشل  ناهدنامرف  زا  ات  دنچ  اب  زیرکاخ  تشپ  يدهم . اقآ  شیپ  مدناسر  عیرـس  ار  مدوخ  دنتـشاد . هلـصاف  ام  اب  رتم  دص  دودح 

دوبن . راک  رد  مه  یهانپرس  رگنس و  اقآ و ... دیمح  يوسوملا ، يریبک ،
دیسریم . رظن  هب  هتسخ  دوب و  دولآنوخ  شتروص  رس و  تشاد و  یحطس  مخز  دنچ  اقآ  دیمح 

يریگراک هب  هک  تسین  یـسک  یلو  هدـش ، هتفرگ  تمینغ  هریزج  يوت  ییاوه  دـنفادپ  هضبق  دـنچ  تفگ : يدـهم  اقآ  میدرک و  یـسرپلاوحا 
زا هطقن  ود  رد  ننکیم . تیذا  يروجدـب  ار  اههچب  نمـشد  ياهرتپوکیله  نینک . يزادـناهار  ور  اههضبق  نک  روج  عمج و  وتاهورین  دـنک .

دننک . تیذا  ار  اههچب  نمشد  ياهرتپوکیله  نیراذن  هک  يروط  نیوش  رقتسم  مدقم  طخ 
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میاهدنوم . يروجنیمه  هدش ، رچنپ  نومنیشام  متفگ :
ورب . دوز  نیشام ، زادنب  رادرب  تسه ، ملاس  ياهخرچ  اجنالف ، ورب  تفگ :

کیلـش اجنوا  زا  هاـگهگ  هشیم ، هدـید  یبآ  رکناـت  يدـننام و  ناـمتخاس  کـی  اـم  تسار  تمـس  يدـباع  ردارب  تفگ : مه  يریبک  تجح 
نینک . يزاسکاپ  وراجنوا  نیریم  هک  ریسم  يوت  ننکیم ،

مدروآ تمینغ  مه  یقارع  نشیتسا  هاگتسد  کی  مدرک و  شریسا  درکیم . يزادناریت  یقارع  کی  دوب . هتفگ  يریبک  ردارب  هک  ییاج  میتفر 
دننک . هدافتسا  اهیمخز  لاقتنا  رد  ات  يرادهب ، ياههچب  تسد  مداد 

ار یکی  دوب ، ون  گنیر  خرچ و  ات  دـنچ  دوب . رکب  عقاو  هب  دوب  یک  ره  رکف  دوب . هداد  يدـهم  اقآ  هک  یناشن  هب  مدـمآ  مدرک و  یظفاحادـخ 
یتمینغ يور  مدرک و  عمج  ار  رفن  هدزناپ  دـندوب . هدـنکارپ  هریزج  رد  هک  دـنفادپ  ياهورین  یپ  متفر  نیـشام و  متخادـنا  مدروآ  متـشادرب و 

مداتسرف . لوا  طخ  هب  دوب ، هدش  بصن  اتویوت  يور  رب  هک  مه  رایس  دنفادپ  هضبق  ود  ناشمدناشن .
هب دنهدب . رونام  ام  ياههچب  رس  يالاب  دنیایب  دنتـسناوتیمن  یتحار  هب  نمـشد  ياهرتپوکیله  میتفرگ و  تسد  رد  ار  هریزج  عاضوا  مکمک 

تمواقم ام  ياههچب  یلو  دریگب . ام  تسد  زا  ار  لـپ  هک  دروآیم  يداـیز  راـشف  نمـشد  میدـیگنج . هریزج  يوت  ماـمت  زور  هس  لکـش  نیا 
اقآ شلابند  هب  اقآ و  دیمح  تداهـش  دـشیم . تخـس  یلیخ  ام  يارب  راک  دریگب ، ام  تسد  زا  ار  لپ  دـشیم  قفوم  نمـشد  رگا  دـندرکیم .
زا عنام  ام ، ياههچب  تداشر  یهتنم  دـنوش ، در  لپ  زا  هک  دـندروآیم  راشف  ناـنچمه  اـهیقارع  دز . شتآ  ناـملد  هب  يروج  دـب  یـضترم ،

يورشیپ 
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هحفص 56 ] ] 

دشیم . نمشد 
دنورف ود  مربب . تامهم  هک  هریزج -  لخاد  تداهـش -  هارراهچ  رد  تامهم  هنب  مدـمآ  تشاد ، رایـس  دـنفادپ  هک  ییاتویوت  اـب  مراـهچ  زور 

تیساسح امیپاوه و  عافترا  ندوب  نییاپ  یلو  مدرک . کیلـش  [ 28  ] دنهس کشوم  ات  ود  دندش . رهاظ  هریزج  نامـسآ  رد  نمـشد  يامیپاوه 
نارابمب ار  هنب  یقارع  ياهگیم  زا  دنورف  ود  هرابود  هقیقد  دنچ  زا  دعب  بآ . لخاد  دنداتفا  هدش و  فرحنم  ریسم  زا  یبآ  گنر  هب  اهکشوم 
اههـچب هدـنمزر  نـیا  تداهـش  رثا  رد  هـک  تـفریم  دـش . هـکت  ود  شندـب  یجیـسب  هدـنمزر  کـی  بـمب ، شکرت  تباـصا  رثا  رد  دـندرک .

دندوب . هدیسرت  اهیضعب  دنهدب ، تسد  زا  ار  ناشیاههیحور 
درک عورش  اهنیشام و  زا  یکی  يور  تفر  دوب ، اجنآ  مه  وا  هک  رکشل  داتس  نیشناج  يروبـص  ردارب  دوب . رهظ  زا  لبق  هدزای  یلاوح  تعاس 

اهیمخز درک . مارآ  تکاس و  ار  اههچب  يروبـص  ردارب  لمع  راکتبا  نیا  یلو  دوب . هدش  اپرب  يرـشحم  راگنا  نتفگ . ناذا  هب  دنلب  يادص  اب 
میدرک و عمج  اج  کی  ار  شندـب  ياههکت  میدرک . ادـیپ  اهتسدرود  زا  ار  دوب  هدـش  هکت  ود  هک  يدیهـش  ياهاپ  يرادـهب . میداتـسرف  ار 

ههبج . تشپ  میداتسرف 
میدرکیم زیمت  ار  م  14 م . ياههضبق 5 /  هلول  تاقلعتم و  ياـههبعج  اـهیقارع ، سناژروا  يوت  دوب و  بش  تعاس 12  یلاوح  مجنپ  بش 

مرب ؟ لوا  طخ  هب  يدادن  هزاجا  ارچ  دیسرپ : یترضح  مسا  هب  هغارم  لها  یجیسب  کی  دنشاب . هدامآ  حبص  يارب  هک 
دراد . دق  مین  دق و  هچب  ات  راهچ  تسا و  ملعم  متسنادیم 

هحفص 57 ] ] 

مگیم . شاعقوم  هب  متفگ :
سکناـک مینک . تحارتسا  یمک  میتـشگرب  هتفوک  هتـسخ و  میتـشاد . یتخـس  گـنج  هک  دوب  زور  تفه  نم . هن  تفگ و  يزیچ  وا  هن  رگید 

ياج ورب  امش  يدباع  ردارب  : » تفگ دمآ و  یترضح  نیمه  هک  مباوخب  لوا  تخت  رد  متساوخیم  تشاد . یناتسرامیب  تخت  ات  سناژروا 5 
ارچ ؟ مدیسرپ : مباوخیم ». امش  ياج  مه  نم  باوخب و  نم 

منکب . تیذا  دایز  ار  امش  ماوخیمن  مریم ، نوریب  دایز  اهبش  دنتحاران ، نم  ياههیلک  تفگ :
مه . يور  داتفا  میاهکلپ  دوز  یلیخ  میدوب . هتسخ  یگمه  هک  نم  هن  مدوب ، هتسخ  میدرک . ضوع  ار  نامیاج 

ینیـشنبقع هب  روبجم  لاناک  زا  رکـشل  نادرگ  ود  هک  دندوب  هدیبوک  ار  اجنآ  يوسنارف  ياهپوت  اب  ردق  نآ  اهیقارع  ام ، ندیباوخ  زا  سپ 
دنورب متفگ  اههچب  هب  میدـیرپ . باوخ  زا  سکناک و  لغب  هب  دروخ  اـههلولگ  زا  یکی  هکنیا  اـت  میدوب . هدـشن  رادـیب  اـم  یلو  دـندوب ؛ هدـش 
هتخیر شزغم  هدش و  یمخز  يوج  دب  مدید  مدرک ، نشور  ار  هوق  غارچ  دمآیمن . یترـضح  يادص  اههچب  يادـص  رـس و  نایم  رد  نوریب .

بقع . دندرب  میدرک و  شروج  عمج و  تسا . نداد  ناج  لاح  رد  شتروص و  يور 
ار رایس  هضبق  هک  ییاتویوت  رانک  میدرک . نمشد  ياهامیپاوه  اهرتپوکیله و  اب  یتخس  گنج  لوا ، طخ  ياهیکیدزن  تایلمع ، متشه  زور 
. دیشخبن يرمث  دنتسرفب ، تامهم  ام  يارب  میدرک  دادیب  داد و  میسیب  يوت  هچ  ره  دوب . هدیشک  هت  نامتامهم  مدوب . تشاد ، دوخ  يور  رب 

میربب . تامهم  ات  بقع  میتشگرب  اتویوت  اب  نامدوخ  میتفرگن ، هجیتن  میسیب  زا  یتقو  دوب . هطاطش  لپ  تسار  حانج  رد  ام  رگنس 
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هحفص 58 ] ] 

چیپ هداج  لپ ، هب  هدیـسرن  میدوب . رفن  جنپ  میتفرگ . شیپ  رد  ار  طخ  ریـسم  هرابود  میتشادرب و  تامهم  دوب  م  14 م . هضبق 5 /  اتویوت ، يور 
رتمولیک  60 دیاش 70 -  مه  نیشام  تعرـس  دش . رهاظ  اهیقارع  رتپوکیله  هریزج ، ياهرازین  لخاد  زا  مدید  هظحل  کی  چیپ ، رـس  تشاد .

.« نییاپ نیرپب  عیرس  : » متفگ اههچب  هب  مدید  هک  ار  اهکشوم  کیلش  نم  تفرگ . فده  ار  ام  نیـشام  ندش  دنلب  ضحم  هب  رتپوکیله  دوب .
اتویوت يولج  تمـسق  اتویوت و  هب  دوب  هدروخ  کشوم  دیهـش . مه  یکی  دش و  یمخز  یکی  رگید  رفن  ود  یلو  میرپب ؛ میدـش  قفوم  رفن  هس 

دوب . هدش  مدهنم 
بیـسآ مرمک  مه  نم  دوب . یمخز  دوب ، هدیرپ  نیـشام  زا  هک  ییاهنآ  زا  یکی  هدرک ، روبع  لپ  زا  نمـشد  راگنا  هک  دش  رادربخ  متـسش  نم 
مدنزرف رطاخ  هب  همهچب ، سکع  نیا  تفگ : دروآ و  رد  شبیج  زا  یـسکع  یمخز  ردارب  نامه  منک . تکرح  متـسناوتیم  یلو  دوب ، هدـید 

منومب ... اجنیا  راذن 
اتویوت تشپ  مدیرپ  دوب . هدرک  یشالتم  ار  اتویوت  يولج  کشوم ، دوب . ملاس  اتویوت  تشپ  هضبق  یلو  رازین  لخاد  دوب  هتفر  اتویوت  هکنیا  اب 

لاح نیا  اب  دـماین . نییاپ  نیعم  يرادـقم  زا  ییاوه  دـض  هلول  اـتویوت ، يولج  ندـش  یـشالتم  رطاـخب  یهتنم  متفرگ . هناـشن  ار  رتپوکیله  و 
تشگرب و رتپوکیله  دنتـشذگ . رتپوکیله  شوگ  خیب  زا  اههلولگ  مداد . راشف  ییاوه  دض  لادپ  يور  ار  میاپ  متفرگ ، هناشن  ار  رتپوکیله 

دش . رود  ام  رس  يالاب  زا 
ار تامهم  درکیم . یلاخ  تامهم  تشاد  اـم  رکـشل  ياـتویوت  کـی  دوب . فجن  رکـشل  ياـهورین  تسد  اـجنآ  رتبقع . مدـمآ  مدـش  دـنلب 

تامهم  دندوب  هدید  فجن  رکشل  ياههچب  اروشاع ، رکشل  روحم  هدروآیم 

هحفص 59 ] ] 

اتویوت اب  نک  یلاخ  ور  تامهم  متفگ : دوب . لیبدرا  هچب  هدننار  درکیم . راک  لد  ناج و  اب  مه  وا  نک . یلاخ  اج  نیمه  دـندوب  هتفگ  تسا ،
بقع . میرایب  میرادرب  ار  اهنآ  تسه ، حورجم  ات  دنچ  ولج  میرب 
هگب . شدوخ  يدهم  اقآ  هکنیا  هگم  مریمن  اج  چیه  نم  تفگ :

نشیم . ریسا  ننومب  اجنوا  رگا  دنحورجم  انوا  منک . ادیپ  اجک  زا  ار  يدهم  اقآ  الاح  متفگ :
رارق هچ  زا  عوضوم  هک  درک  كرد  ار  ملاح  راگنا  مدرک . یلاخ  هدـننار  ياپ  ریز  يرابگر  شالک  اب  مدوب . هتفـشآ  ینابـصع و  درکن . لوبق 

تسا .
مریم . یگب  وت  اج  ره  ردارب !؟ ینکیم  يروجنیا  ارچ  تفگ :

یمخز . ياههچب  شیپ  متشگرب  نامرف و  تشپ  متسشن 
يالاب تسرد  دـش . ادـیپ  هرابود  نمـشد  رتپوکیله  هلک  رـس و  هک  میدوب  هدرک  تکرح  هزات  میداـتفا . هار  نیـشام و  لـخاد  ناشمیتشاذـگ 
ممشچ کی  دوب . هدش  سبح  ناماههنیس  رد  اهسفن  متفریم . زاگ  هتخت  تفر ، دشیم  هک  یتعرس  رثکادح  اب  درکیم . نامبیقعت  نامرس .

میاپ هظحل  کی  دنزیم . نالا  متفگ  هک  دوب  هدیسر  ییاج  رتپوکیله  متفریم . زیت  دنت و  نمـشد . رتپوکیله  هب  ممـشچ  کی  دوب و  ولج  هب 
رجفنم نیمز و  هب  دـندروخ  رتولج  رتم  دـنچ  نیـشام  هب  هدـش  کیلـش  ياهکشوم  دـش و  بوکخیم  اج  رد  نشام  زمرت ، يور  متـشاذگ  ار 
زیرکاخ رانک  میتخیرگ . هکلهم  زا  كاخ  درگ و  نایم  رد  مدرک و  هدافتـسا  طیارـش  نیا  زا  نیبب . ایب و  هک  دش  دنلب  زا  یکاخ  درگ و  دندش .
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ات درکیم  دـنلب  زیرکاخ  ردول  اب  تشاد  متفای ، هریزج  يوت  ار  يدـهم  اـقآ  یتقو  سناژروا . مدـناسر  ار  اـهحورجم  دوب ، سناژروا  یلـاله ،
دهـشم لثم  نادرگ ، ناهدنامرف  زا  نت  دـنچ  نایچغای و  یـضترم  يرکاب ، دـیمح  تداهـش  مغریلع  دـنگنجب ... نمـشد  اب  نآ  هانپ  رد  اههچب 

يدابع و 

هحفص 60 ] ] 

متـسیب زور  دش . مه  روج  نیمه  دوش و  ظفح  هریزج  هدش  يوحن  ره  هب  تشاد  یعـس  مامت  تداشر  شالت و  اب  يدهم  اقآ  يرای و ... زمر  و 
مدش . جراخ  هریزج  زا  تایلمع 

هحفص 61 ] ] 

دیآیمن نوریب  ملاس  نادیم  زا  یسک 

یقافآ  مظاک 
ریاس لثم  مه  بیرخت  نادرگ  دـش . لقتنم  برغنـالیگ  يرتمولیک  هدزاود  رد  نارگهساـک  هقطنم  هب  رکـشل  کـی ، رجفلا  تاـیلمع و  زا  دـعب 

هب هک  دوب  دیدج  ياهورین  شزومآ  یگدامآ ؛ لحارم  نیا  زا  یکی  دوب . شیاهورین  ندرک  هدامآ  یهدنامزاس و  لوغشم  رکـشل ، ياهنادرگ 
هیحان زا  یتامدـقم  رجفلا  رد و  يدـمحا  دوب . یناـگوگ  يدـمحا  اضردـمحم  بیرخت ، شزومآ  لووسم  دـندشیم . قحلم  بیرخت  نادرگ 

ياهورین اب  تفاـییم . روضح  شدوخ  شزومآ ، لـحارم  همه  رد  لاـح  نیا  اـب  دوب . هتفاـین  دوبهب  شمخز  زونه  دوب و  هدـش  حورجم  مکش 
هک هعفد  کی  دروآیمن . مک  یلو  دـشیم ؛ يراج  نوخ  شمخز  لحم  زا  اهراک  نیا  رد  یهاگ  دـیودیم و  تفریم ، زیخهنیـس  یـشزومآ 

زیخهنیس مه  تدوخ  هک  هراد  یترورـض  هچ  يدب ، شزومآ  دیاب  یتسه و  یبرم  وت  رخآ  اضر ! اقآ  متفگ  دوب ، هدرک  تنوفع  شمخز  لحم 
يرب و ...

اهیجیسب  هب  منکیمن  مدوخ  هک  يراک  منوتیمن  نم  تفگ 

هحفص 62 ] ] 

منک ! فیلکت 
زا هک  دوب  نیا  یناگوگ  يدمحا  تایـصوصخ  رگید  زا  مدوب . هدـش  انـشآ  شتایـصوصخ  هب  کیدزن  زا  میدوب و  رداچ  مه  نارود ، نآ  رد 

دـشیم زاین  مه  تقو  ره  دیـشوپیم . ار  اهنیا  ادخ  هشیمه  هک  تشاد  یجیـسب  راولـش  کی  ینیچ و  زولب  کی  تفرگیمن . سابل  تاکرادت 
، دوب درـس  یناتـسهوک و  نارگهساک  هقطنم  دشاب . هدشن  ای  هدـش  کشخ  درکیمن  مه  یقرف  دیـشوپیم . حبـص  تسـشیم و  بش  دـیوشب ،

دیشوپیم . بوطرم  ار  شیاهسابل  اهتقو  رتشیب  یناگوگ  دشیمن و  کشخ  شیاهسابل 
ینکب . هدافتسا  دراوم  هنوگنیا  رد  لقادح  ریگب . سابل  تاکرادت  زا  يدمحا ! متفگ : زور  کی 

مریگیم . سابل  عقوم  نوا  مدرک  ادا  ورانیا  قح  تقو  ره  ماهدرکن . ادا  وشقح  ماهدیشوپ  هک  ییاهسابل  تفگ :
ینابیتشپ يورین  تایلمع  نآ  رد  اروشاع  رکـشل  میدمآ . نارمع  جاح  هقطنم  رد  رجفلا 2 ، یتایلمع و  هقطنم  هب  نارگهساک  زا  یتدم  زا  دـعب 
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دوجو زا  ار  هقطنم  نآ  دیاب  ام  دـننزب . هداج  هقطنم ، نآ  زا  دنتـساوخیم  تایلمع  زا  سپ  نیم . هب  هدولآ  دوب  ياهقطنم  نیچرمت ، هقطنم  دوب .
عافترا اهاج  یـضعب  دوب . هدـش  زبس  فلع  اج  همه  تشذـگیم و  اجنآ  يراذـگنیم  زا  يدایز  نامز  تدـم  میدرکیم . يزاـسکاپ  اـهنیم 

. ییاسانش میتفر  يرفن  دنچ  ادتبا  دوب . هدش  مگ  اهفلع  يالهبال  رد  نیم ، نادیم  اهاج  یضعب  رد  یتح  دیسریم و  مه  رتم  کی  هب  اهفلع 
اب نم  میدش . میـسقت  رفن  ود  رفن ، ود  راک  ياپ  دوب . ام  پیکا  لووسم  تیرومأم ، نیا  رد  یناگوگ  يدمحا  دندوب . هدـش  يراذـگهلت  اهنیم 

هب  یناورهم و ... ملسم  ربکا  اب  راسنیرفآ  رغصا  لوا ، يدیدج  فسوی 

هحفص 63 ] ] 

رب پیکا  لووسم  ناونع  هب  مه  یناگوگ  يدمحا  اضردـمحم  نیم . نادـیم  يزاسکاپ  هب  میدرک  عورـش  رگیدـمه  زا  مین  رتم و  کی  هلـصاف 
هرگ راـک  مه  دراوم  یـضعب  رد  دومنیم و  تخـس  رایـسب  نیم  نادـیم  رد  راـک  تشادـن . رارق  مارآ و  درکیم و  تراـظن  اـههچب  همه  راـک 

نیمز هب  کخیـس  یتقو  دوب . رتشیب  يزاـسیثنخ  راـک  تیـساسح  هلت ، دوجو  اـب  دـندوب و  هدـیبسچ  نیمز  هب  گنـس  لـثم  اـهنیم  دروخیم .
یهابتـشا ادابم  ات  يدرکیم ، یثنخ  ار  اهنیم  لماک ، سفن  هب  دامتعا  طایتحا و  اب  دیاب  دمآیم و  رتالاب  يردق  دوخ  ياج  زا  نیم  دروخیم ،

ياج رد  ار  همه  یناورهم  ملسم  ربکا  راک  لحم  رد  راجفنا  تسا ! هابتشا  نیرخآ  هابتشا  نیلوا  میدوب ؛ هتفرگ  دای  بیرخت  رد  نوچ  دهد . خر 
(. TM 64  ) کنات دض  نیم  راجفنا  درک . بوکخیم  دوخ 

يراک هک  دنکیمن  تصرف  رگید  دـیآیم و  الاب  نیم  دـنزیم ، نیمز  هب  ار  کخیـس  یتقو  ربکا  دروآ . رد  هزرل  هب  ار  هقطنم  راجفنا  يادـص 
اهنآ زا  رترود  يدح  ات  هک  نم  و  دش . هدـنکارپ  اوه  رد  ربکا  هدـش  یـشالتم  رکیپ  راجفنا ، لابند  هب  دـنکب . راشف  عطق  هلت  يزاسیثنخ  يارب 

دراکنارب اب  دعب  تفرگ و  ماجنا  اوادم  یتامدقم  ياهراک  اجنآ  مدش . لقتنم  ههبج  تشپ  هب  اتویوت  اب  عیرـس  دـش . شکرت  زا  رپ  مندـب  مدوب ،
، هدایز یلیخ  شمخز  دنامیمن ! هدـنز  وا  تفگ : رگدادـما  هب  یکی  دـنراذگب ، رتپوکیله  هب  دنتـساوخیم  یتقو  اهرتپوکیله ، دـناب  دـندرب 

نکن ! هتسخ  وتدوخ  دایز 
15 تفگ »: دوب ، مرـس  يـالاب  هک  يرتکد  مدوب . هیمورا  ریت  هاگتهاقن 7  رد  مدرک  زاب  ار  منامـشچ  یتقو  مدـیمهفن . يزیچ  رگید  نآ  زا  دـعب 

هدرک ». شوخ  اج  تندب  رد  شکرت  زا 60  شیب  و  یشوهیب ، هک  هزور 
زا  متشادن . يربخ  چیه  اههچب  زا  زیربت . مدمآ  یبسن  دوبهب  زا  سپ 

هحفص 64 ] ] 

راجفنا رثا  رب  یناگوگ  يدمحا  اضردمحم  تفگ : یفانم  مدش . ایوج  ار  مدوخ  زا  دعب  تیعضو  بیرخت -  ياهورین  زا  یکی  یفانم -  رفعج 
ود اب  دوب  هدش  ادج  نت  زا  شرس  لوا ، يدیدج  فسوی  دمآ . تسد  هب  اپ  کی  طقف  یناورهم  ملسم  ربکا  زا  دوب و  هدش  مین  ود  رمک  زا  نیم 

میدرک ... ادیپ  نادیم  یلاوح  زور  ود  زا  دعب  مه  راسنیرفآ  رغصا  و  شتسد .
اقآ دندید . ار  نیم  نادیم  دندمآ  امش  زا  دعب  يداوج  ردارب  اقآ و  دیمح  يدهم ، اقآ  تفگ : راجفنا  زا  دعب  هقطنم  تیعـضو  حرـش  رد  یفانم 

دیآیمن ! نوریب  ملاس  نیم  نادیم  نیا  زا  یسک  تفگ : يدهم 
[ . 29 . ] ربیخ تایلمع  هب  میدیسر  دندش و  یط  اهزور  دناسریم . رطخ  ياههنحص  هب  ار  شدوخ  عقاوم  هنوگ  نیا  هشیمه  يدهم  اقآ 

هب نادرگ  تشاد . دوخ  ماک  رد  ار  هریزج  نمـشد  شتآ  ددنویپب . لوا  طخ  رد  رقتـسم  ياهورین  هب  مه  بیرخت  نادرگ  هک  دوب  نآ  تقو  ... 
هب میدـشیم و  دـنلب  هراـبود  یتاـظحل  زا  سپ  مینزب ، زیخ  میدوب  روبجم  مدـق  دـنچ  ره  زا  دوب . همه  زا  رتولج  يداوج  ربکا  تفریم ، نوتس 
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، نیـشابن هتـسخ  هللا ،... ءاش  ام  زیخ ... هراپمخ و  توص  هرابود  مدـق  دـنچ  زا  سپ  دـشیم . رارکت  بترم  راک  نیا  میدادیم و  همادا  نامهار 
، دشیم در  نامتروص  رس و  رانک  زا  شکرت  ریت و  میدناسر . طخ  هب  ار  نامدوخ  یشال  شآ و  رایسب  تیعـضو  کی  اب  نیـشدنلب ... ... نیرفآ

لپ کیدزن  دوب ، هدـش  رقتـسم  نآ  رد  بیرخت  نادرگ  هک  ار  لوا  طخ  زا  تمـسق  نآ  میدرکیم . رکف  هک  دوب  نآ  زا  شیب  اـهیقارع  راـشف 
همه  تسناوتیم  لپ  نیا  زا  نمشد  ینعی  دوب . [ 30  ] نمشد هبقع  اب  هریزج  یطابترا 

هحفص 65 ] ] 

مدـهنم بیرخت  تاراـجفنا  ناـهورگ  طـسوت  دـیاب  لـپ  نیا  تاـیلمع  هشقن  قبط  دـنک . هریزج  دراو  ار  شیاـهورین  تازیهجت و  تاـناکما و 
يارب هدـنیآ  رد  لپ  هک  دـشیم  هداد  یتالامتحا  دـندوب ، هدرک  يورـشیپ  هدـش  نییعت  رادـقم  زا  شیب  اـم  ياـهورین  هک  دـعب  یهتنم  دـشیم .
قیاقد رد  بیرخت  نادرگ  نواعم  یـسورگ  دمحم  دنتـشذگ . لپ  نیا  مادهنا  ریخ  زا  ناهدنامرف  دیدحالـص  اب  نیاربانب  دشاب ، مزال  نامدوخ 

دش . دیهش  يریت  تباصا  اب  يریگرد  هیلوا 
شتآ اب  دروآ و  راشف  نمـشد  طخ ، رد  اـم  روضح  نیزاـغآ  تاـعاس  رد  دـشیمن . رتشیب  رتم  دودـح 100  ام  طخ  اب  اهیقارع  طخ  هلـصاف 

هحلسا روز  هب  اهیقارع  مینزب . سپ  ار  نمـشد  مینزب و  هلمح  دض  هب  تسد  هک  دوب  ام  تبون  راب  نیا  و  دنار . بقع  ار  ام  تشاد  هک  ینیگنس 
چیه رد  مدرکیمن  رکف  میتفریم . شیپ  ناـشنامیا  اـههچب و  هیحور  هب  اـکتا  اـب  اـم  یلو  دـندمآ ، ولج  دنتـشاد  هک  ییوق  هناـخپوت  شتآ  و 

هداتفا ام  ياههچب  زا  يرایـسب  هک  يریگرد  تعاـس  کـی  زا  سپ  دنـشاب . هدرک  مارح  هلولگ  تاـمهم و  همه  نیا  اـهیقارع  هریزج ، ياـجک 
رابشتآ و  یلع  یجرف ، یبجر ، دندوب ؛

رگیدمه هب  هک  يروط  هب  دوب ، هدیـسر  لقادـح  هب  نمـشد  اب  ام  هلـصاف  بقع . دـش  لقتنم  عیرـس  دـش و  حورجم  مه  دـنمهرف  لضفلاوبا  ... 
میتشاد . رباربان  تخس و  یگنج  میدوب . هداتسیا  هراپمخ  هلولگ و  ربارب  رد  تشوگ  اب  میدرکیم . باترپ  کجنران 

اما دـندرکیم . باترپ  اهیقارع  دوخ  هب  دنتـشادیمرب و  ار  کجنران  دوز  یلیخ  اـم  ياـههچب  دـندرکیم ، باـترپ  کـجنران  هک  اـهیقارع 
، رخآ هیناث  رد 3  دـندرکیم و  ظفح  ناشدوخ  ار  ریخأت  نامز  هیناث  زا 7  هیناث  ام 4  ياههچب  دننکب . يراک  نینچ  دنتـشادن  تأرج  اهیقارع 

يراک  چیه  تصرف  اهیقارع  رگید  هک  دندرکیم  باترپ  ار  کجنران 

هحفص 66 ] ] 

دنشاب . هتشادن 
رورغ ساسحا  داتفایم ، هدازاباب  ربکا  یمراص و  لوسر  هب  ممـشچ  یتقو  اما  دزیم . ناـمناج  هب  شتآ  ناـمروالد  ناراـی  نداد  تسد  زا  مغ 

اهیقارع دـنک . روبع  ملاس  لپ  زا  یقارع  کی  دادیمن  هزاجا  تشاد . طلـست  الماک  لپ  رب  هک  ياهطقن  دوب  هداتـسیا  رابریت  اب  ربکا  مدرکیم ؛
، هناناج گنج  تعاس  ود  یکی  زا  سپ  دـنتخیریم . نازخ  گرب  لثم  نمـشد  ياهورین  تسبیم و  يراـبگر  ربکا  دـندمآیم  نوتـس  هب  هک 

لوا ياج  هب  دنتشگرب  تسین .»! اهيریمب  وت  نآ  زا  يریمب  وت  نیا   » رگید هک  دندیمهف  حالطصا  هب  دنداتفا و  رش  روش و  زا  نمـشد  ياهورین 
، دشیمن رتشیب  ناهورگ  کی  يدرکیم ، عمج  دندوب  اپرـس  هک  ار  اههچب  همه  رگا  تشادن . یفیرعت  چیه  بیرخت ، نادرگ  تیعـضو  دوخ .

دیهش ! دندوب و  هدش  حورجم  هیقب 
دندوب و هدـیرب  ار  نامناما  اهیقارع  میدـشیم و  تیذا  دوب ، زیرکاخ  لوط  رد  هک  یگدـیرب  کی  زا  یلو  دوب  هدـش  تیبثت  طخ  يدودـح ، ات 

لکیه اب  تشاد  ياهدننار  دوب ، اجنآ  فجن  رکشل  زا  ردول  کی  دنکب . يراک  تمـسق  نآ  يارب  درکیمن  تأرج  سکچیه  دندزیم . بترم 
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، تسویپ لوا  طخ  رد  رقتـسم  ياهورین  هب  هک  نامرکـشل  هدنامرف  يدهم  اقآ  ردول . ور  دورب  هک  درکیمن  تأرج  مه  وا  هزیم . هزیر  فیحن و 
ماع لتق  اههچب  نزب ، زیرکاخ  کـی  اـجنیا  ناـج ! اـقآ  تفگ : ردول  هدـننار  هب  دـید  يروجنیا  ار  تیعـضو  یتقو  دـش . رتشیب  ناـمتأرج  لد و 

نشیم .
يرب تدوخ  یتساوخ  هگا  . ردول ور  هرب  هنوتیم  یک  هحوبحب  نیا  رد  ياهدش ! هناوید  مه  وت  اباب ! ورب  تفگ : تخانـشیمن . ار  يدهم  اقآ  وا 

منوتیمن ! هک  نم  هرادن ، یعنام 
يدهم  اقآ  میتشادن . مه  یتامهم  دوب و  هدرک  ریگنیمز  ار  ام  نمشد 

هحفص 67 ] ] 

نامیاهمشچ نییاپ ، دمآ  درک و  دنلب  يزیرکاخ  رتولج و  تفر  دوب . هدمآ  دنب  هنیس  رد  اهسفن  ردول ، يور  تفر  دروایب  وربا  هب  مخ  هکنآیب 
طیارـش نآ  رد  اـههچب  همه  بلق  توق  طـخ ، رد  شروضح  دوشب . شیروـط  يدـهم  اـقآ  هک  میدیـسرتیم  همه  دوـب ، هدز  نوریب  تریح  زا 

نیریگب . هانپ  زیرکاخ  نیا  تشپ  نییایب  ناردارب ! ناردارب ! دز : ادص  نییاپ ، دمآ  ردول  زا  یتقو  دوب . تخس 
یهدنامرف و ... رگنس  تشگرب  دش  تحار  شلایخ  یتقو 

هراچ اما  دادیم ؛ دنگ  يوب  مدرک ، ادیپ  ییوتپ  رخآ  بش  میدوب . هدرک  یطاق  ار  زور  بش و  تشذـگیم . هریزج  رد  نامندوب  زا  زور  تفه 
هدنب و  [ 32  ] هدازیلع سابع  داوج  [ ، 31  ] روپحلاص دواد  دوب . هدیرب  ار  مناما  یباوخیب  امرـس و  میباوخب . هک  وتپ  ریز  میتفر  رفن  شـش  دوبن .

هانپ رد  میتفر  میدـش  دـنلب  رفن  هس  دـندوبن . رادرب  تسد  یخوش  زا  مه  اجنیا  اههچب  دیـسرن . ییاج  هب  هرفن  شکمـشک 6  دشن ، هصالخ  و ...
بقع . میتشگرب  میداد و  لیوحت  يرگید  ياهورین  هب  ار  طخ  حبص  میدیباوخ ... یسرپمک 

هحفص 69 ] ] 

دنک تمحر  ار  امش  ادخ 

یتردق  دمص 
اهناگی هب  دادیم و  اههچب  زا  کی  ره  تسد  ياهتشون  درکیم ، یهدنامزاس  ار  اهورین  اقآ  دیمح  نارگهساک -  یندم -  دیهش  تیعقوم  رد 

دندوب . هتفر  اههچب  همه  مدوب ، نم  رفن  نیرخآ  داتسرفیم .
یچ ؟ نم  مدیسرپ :

میرب . ایب  تفگ :
یتسه . يدهم  اقآ  کیپ  دعب  هب  نیا  زا  يدهم . اقآ  شیپ  مربیم  ار  وت  تفگ : درک و  شنیشام  راوس 

مدوب لایخ  رکف و  يوت  مدوب . هدیدن  ار  شدوخ  اما  مدوب ؛ هدینش  دایز  ار  شمان  مشاب ! رکـشل  هدنامرف  کیپ  نم  هک  منک  رواب  متـسناوتیمن 
دایم . مه  يدهم  اقآ  وت ، ورب  تسامش ، رداچ  نیا  تفگ : درک . زمرت  يرداچ  يولج  اقآ  دیمح  هک 

اب درک . مایفرعم  اقآ  دیمح  دمآ ، يدهم  اقآ  حبص  دش . يرپس  بش  نآ  مشاب . رداچ  مه  رکشل  هدنامرف  اب  نم  هک  دوب  تخـس  میارب  شرواب 
اب  يروط  دروخرب  نیلوا  رد  دیشک ، شوغآ  رد  ارم  میداد و  تسد  مه 
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هحفص 70 ] ] 

میسانشیم . ار  رگیدمه  تساهلاس  راگنا  هک  درک  راتفر  نم 
يدلب ؟ يراوس  روتوم  دمص ، ردارب  دیسرپ : نم  زا  يدهم  اقآ 

يدهم . اقآ  هلب ، متفگ :
ریگب . لیوحت  روتوم  تاکرادت  زا  ورب  تفگ : داد و  متسد  ياهتشون 

. دندرکیم تمواقم  هنادرم  دندیگنجیم و  ام  ياهورین  میتشادن . رارق  مارآ و  ياهظحل  تشاد . همادا  مامت  تدح  تدـش و  اب  ربیخ  تایلمع 
ياهناگی ناهدنامرف  رتشیب  میتفگیم . هاگرارق  رگنس  حالطصا  هب  هک  دوب  يرگنس  یبونج  هریزج  يوت  دزیم . کتاپ  مه  رس  تشپ  نمـشد 

تدش ص )  ) لوسر ترـضح  رکـشل  روحم  رد  گنج  یمظاک و ... دمحا  يدهم ، اقآ  شنانواعم ، و  تمه ، جاح  دندوب ؛ اجنآ  هدننک  لمع 
دیسریم . هدننکنارگن  ياهربخ  هظحل  هب  هظحل  تشاد و  يدایز 

سک چیه  هک  دوب  بش  دـنچ  دوب . هدـش  هریچ  نامهمه  دوجو  رب  یگتـسخ  دوب . هدز  یمکحم  کتاپ  هب  تسد  رکـشل  روحم  نیا  رد  قارع ،
هداد شرازگ  ار  دوخ  تیعضو  دنتفرگیم ، سامت  تمه  جاح  اب  مادم  ص )  ) لوسر ترضح  رکـشل  ياهنادرگ  ناهدنامرف  تشادن . باوخ 

ار شنامـشچ  تسناوتیمن  یباوخیب  تدش  زا  دربیم . شباوخ  و  !« مشوگ هب  : » تفگیم طقف  تمه  جاح  دـندرکیم . فیلکت  بسک  و و 
هراد . راک  امش  اب  میسیب  اقآ ! جاح  میدرکیم : شیادص  دنک . زاب 

دهدب ... باوج  تسناوتیمن  هتسب  نامشچ  اب  وا  یلو  دندادیم ؛ مایپ  یپ  رد  یپ  طخ  زا  دشیم . شوگ  هب  هرابود 
نینک ... شرادیب  امش  ندیم ، مایپ  یجاح  هب  يدهم ! اقآ  دندش ؛ يدهم  اقآ  نماد  هب  تسد  لوسر  ترضح  رکشل  ياههچب 

قفوم  اما  دنک ؛ رادیب  ار  تمه  جاح  درک  یعس  یلیخ  يدهم  اقآ 

هحفص 71 ] ] 

دوب . هدرک  هفالک  يروجدب  ار  تمه  جاح  یگتسخ  یباوخیب و  دشن .
نیدب . ور  نوتمایپ  تفگ  درک و  یفرعم  ار  شدوخ  تفرگ و  ار  میسیب  يدهم  اقآ 

هموهفم ؟ مایپ  يدهم  اقآ  متفگ : متفرگ و  شتسد  زا  تفر . باوخ  هب  دش و  هتسب  شنامشچ  مه  يدهم  اقآ  مایپ  تفایرد  ماگنه 
مایپ دوب  یتمحز  ره  اب  درک و  زاب  ار  شنامـشچ  موس  راب  درب . شباوخ  زاب  دریگب  مایپ  هک  تساوخ  هرابود  درک و  زاب  روز  هب  ار  شنامـشچ 

درک . تفایرد  ار 
يوت راک  دـشیم  يورـشیپ  هب  قفوم  هییالط  روحم  رد  نمـشد  رگا  دوب . نمـشد  دایز  راشف  زا  ناشن  لوسر  ترـضح  رکـشل  ياـههچب  ماـیپ 

دشیم . لکشم  رایسب  همه  يارب  هریزج 
عیرس ! نک  ادیپ  یجیپرآ  ات  ود  ام  يارب  تساجک  ره  زا  دمص ! ردارب  تفگ : يدهم  اقآ  هظحل  کی 

رد تاکرادـت . رگنـس  مدـناسر  ار  مدوخ  مداتفا ، هار  نمـشد  دـیدش  شتآ  ریز  متفر و  روتوم  فرط  هب  دـنک . اج  زا  ارم  يدـهم  اقآ  روتـسد 
میاوخیم . یجیپرآ  ات  ود  تفگ  يدهم  اقآ  روبص ! ردارب  مالس  متفگ : مدزیم ، سفن  سفن  هک  یلاح 

الا داد و  نم  هب  ار  اهنیا  هک  دوب  يدـهم  اقآ  مان  رطاخ  هب  طـقف  دروآ . کـشوم  اب 6  یجیپرآ  ات  ود  یلطعمیب  مدروآ  ار  يدـهم  اقآ  مان  اـت 
دسانشب ! ارم  یسک  دادیمن  هزاجا  دوب  هتسشن  متروص  رس و  رب  هک  یکاخ  درگ و 

هطقن  هب  ات  دندشیم  هدامآ  فجن . رکشل  هدنامرف  یمظاک  دمحا  مه  یکی  تشادرب و  يدهم  اقآ  ار  اهیجیپرآ  زا  یکی  متشگرب . دوز 
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دنگنجب . دنورب و  يریگرد 
دنتفگ : ود  ره  دندرکن . لوبق  مییایب ، یکمک  مه  ام  دیهدب  هزاجا  دیوریم  رگا  دیورن و  هک  میدش  ناشچیپاپ  باریم  نم و 

میریم . نومدوخ  تسین ، مزال  سکچیه  هن ! - 
تمه جاح  دـندرک . تکرح  طخ  فرط  هب  لاناک  لخاد  زا  ییات  ود  دـندرکن . لوبق  مییاـیب ، مه  اـم  دـیهدب  هزاـجا  میدرک ، ساـمتلا  هچره 

هدرک و ینیـشنبقع  نمـشد  دنداد  مایپ  طخ  زا  هک  دندوب  هتفرن  رتشیب  مدق  دص  درکیم . یهدـنامرف  ار  تایلمع  روحم  دوب و  رگنـس  لخاد 
هدرک . ینیشنبقع  هللادمحب  نمشد  ندرگرب ، نیگب  اقآ  دمحا  يدهم و  اقآ  هب  دز : ادص  تمه  جاح  هدش ، مارآ  تبسن  هب  طخ 

هچ ره  لوا  مینادرگرب . ار  اقآ  دمحا  يدهم و  اقآ  ات  میدمآ  نوریب  میدوب  رگنـس  يوت  هک  رفن  دنچ  دـش . هتـساک  نامیاهیتحاران  زا  يردـق 
. تفگ نینچ  تمه  جاـح  هک  میدروخ  مسق  میوش . ناـشنتفر  عناـم  هک  تسا  راـک  يوت  یکلک  دـندادیم  لاـمتحا  دـندرکن ، لوبق  میتـفگ 

هدرک ... ینیشنبقع  نمشد  تفگ : تمه  جاح  رگنس ، دنتشگرب 
دناهتشگرب ... ملاس  اقآ  دمحا  يدهم و  اقآ  هک  میدش  لاحشوخ  تسب و  شقن  نامنابل  رب  یلاحشوخ  دنخبل 

دروخ و رادقم  کی  تاکرادت  زا  میورب  دـش  رارق  میدوب . یهدـنامرف  رگنـس  يوت  مه  يرگدیفـس  ردارب  نم و  دوب . زاوها  يوت  يدـهم  اقآ 
میدرکیم . هدامآ  ییاهزیچ  کی  ییاریذپ  يارب  دمآیم و  نامهم  الومعم  میریگب  كاروخ 

هک  دوب  رهظ  ناذا  تقو  یهدنامرف . رگنس  میدروآ  داد و  لاقترپ  هبعج  کی  رانا و  هبعج  مامت  يزاب  لد  تسد و  اب  مه  تاکرادت 
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؟ نیدروآ اجک  زا  ورانیا  دیـسرپ : دش ، ضوع  شاهفایق  درک ، بلج  دوخ  هب  ار  شرظن  اههبعج  زیچ  همه  زا  لبق  دش . رگنـس  دراو  يدهم  اقآ 
میتفرگ . تاکرادت  زا  متفگ :

نیربیم ور  اههویم  نیا  ییات  ود  نریگب ، وضو  ات  بآ  کنات  رانک  نایم  اهورین  هزامن و  تقو  نالا  نیسحمالغ ! ردارب  دمـص و  ردارب  تفگ :
. نیتسرفیم مه  تاولـص  کی  مادـک  ره  يارب  نیدیم و  یکی  اههویم  نیا  زا  هریگب ، وضو  دـمآ  یک  ره  نریگیم ، وضو  اهورین  هک  اـجنوا 
. انوا لثم  مهام  ندیم ؟ هویم  ات  دنچ  هدعو  ره  اهورین  يارب  هشاب ، رگنـس  يوت  یفاضا  زیچ  تسین  مزال  نینک ، میـسقت  اهورین  هب  ور  شاهمه 

نینکن . اهراک  نیا  زا  هگید 
هتسشن رگنس  لخاد  دوب . زاوها  رد  ناشلزنم  يوت  مه  يدهم  اقآ  یـصخرم . دندوب  هتفر  ناهدنامرف  اهورین و  رثکا  دوب . ربیخ  تایلمع  زا  دعب 
يروف دیاب  هدش ، لاسرا  هاگرارق  زا  همان  نیا  تفگ : . دش رگنس  دراو  رکشل  داتس  نیـشناج  هدازرغـصا ، تیانع  ردارب  بش  یلاوح 9  میدوب ،

هسرب . يدهم  اقآ  تسد  هب 
حبص ؟ هنومب  هشیمن  هلکشم ، مه  نتفر  روتوم  اب  ههار ، رتمولیک  زاوها 95  ات  هاگودرا  زا  میرادن . نیشام  هک  نالا  هدازرغصا  ردارب  متفگ :

هسرب . يدهم  اقآ  تسد  هب  بشما  نیمه  دیاب  هیروف  دمص ، ردارب  هن  تفگ :
. يدهم اقآ  لزنم  يولج  مدناسر  ار  مدوخ  بش  تعاس 12  یلاوح  زاوها ... فرط  هب  مدرک  تکرح  روتوم  اب  اهنت  کت و  متفرگ و  ار  هماـن 

مدرک : یفرعم  ار  مدوخ  داد . باوج  هرجنپ  زا  تحارتسا  سابل  اب  يدهم  اقآ  دعب  یتاظحل  مدروآ ، رد  ادص  هب  ار  ناشلزنم  گنز 
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ماهدموا . هاگودرا  زا  منم ، يدهم  اقآ 
نوریب ! دمآ  یماظن  سابل  اب  يدهم  اقآ  دش و  زاب  رد  دعب  هقیقد  دنچ 

تشاد ! نت  هب  تحارتسا  سابل  نالا  هک  وا  دمآ و  دنب  منابز  تریح  زا 
تسا . هدامآ  ردقچ  درم  نیا  نیبب  متفگ : مدوخ  اب  دعب 

ربخ ؟ هچ  دمص  ردارب  بوخ  تفگ :
امش . مدب  نتفگ  نداد ، داتس  زا  ور  همان  نیا  يدهم  اقآ  متفگ :

يدموا ؟ روتوم  اب  ارچ  بش ، تقو  نیا  دوب  ياهلجع  هچ  تفگ :
مدموا . روتوم  اب  دوبن ، نیشام  متفگ :

يریم ! حبص  نک  تحارتسا  وت  ایب  يدرک ! یکانرطخ  راک  تفگ 
مباوخیم . داتس  مریم  هن ! متفگ :

تکرح ایبنالا  متاخ  هاگرارق  فرط  هب  زاوها  زا  حبـص  دوب . هتفرگ  ار  مدوجو  وا  یگداـمآ  تریح  هک  یلاـح  رد  مدـش  ادـج  يدـهم  اـقآ  زا 
يردق دیـسریم . رظن  هب  باوخیب  يدـهم  اقآ  میدوب . شهارمه  مه ، یمیرک  بوقعی  نم و  دوب ، نامرف  تشپ  شدوخ  يدـهم  اقآ  میدرک .

نم تفگ : هداج و  رانک  دیشک  ار  نیـشام  دنک . یگدننار  تسناوتن  مه  رـس  رخآ  درک و  شاهفالک  یباوخیب  هک  میدوب  هدش  رود  زاوها  زا 
میریم . میتفوایم و  هار  دعب  مباوخیم  یمک  هی 

نینک . تحارتسا  امش  منک ، یگدننار  نم  نیدب  هزاجا  هگا  متفگ :
ینک ! یگدننار  يرادن  مه  قح  يرادن ، یگدننار  همانیهاوگ  تفگ :

تسا ... هیقف  تیالو  هزاجا  امش  هزاجا  بتارم  هلسلس  اب  نیتسه ، ام  هدنامرف  امش  بوخ  متفگ : هرابود 
ياهدناوخ ؟ هزوح  مادک  رد  ور  اهسرد  نیا  امش  تفگ : شایگشیمه  مسبت  نامه  اب 
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دیشک زارد  نیـشام  لخاد  يدهم  اقآ  دیچیپ . نیـشام  ياضف  رد  نامرفن  هس  ره  هدنخ  يادص  میتشادن . یباوج  رگید  یلو  میدیدنخ  یگمه 
مدوب . هدش  هکوش  شایباوج  رضاح  یقطنم و  باوج  زا  دش . تحارتسا  لوغشم  و 

ار امـش  ادخ  : » تفگ دش و  دنلب  دباوخب . يدهم  اقآ  تشاذگن  ام  يادـص  رـس و  میدـیدنخیم . میتفگیم و  مه  هب  ییاهزیچ  بوقعی  نم و 
میرب »... نیوش  راوس  میباوخب ، نیتشاذن  دهدب ! نوتفاصنا  ادخ  دنک ! تمحر 
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رادید نیرخآ 

هدازیلعسابع  داوج 
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تیعقوم زا  رکشل  مدش  رادربخ  هک  دوب  هدنام  مایـصخرم  زا  زور  راهچ  هس ، زونه  یـصخرم و  متـشگرب  وا  رارـصا  هب  هقطنم  دمآ  هک  مردپ 
یندـم دیهـش  تیعقوم  يوت  ههبج . متـشگرب  عیرـس  مدـشن و  لطعم  دـیدج . یتایلمع  هقطنم  هب  هدـش  لقتنم  نارگهساـک ، رد  یندـم  دـیهش 
یماظن شزومآ  ياهرداچ  فرط  هب  يدـیماان  تیاـهن  رد  دوبن . یـسک  ناـبژد  دـنچ  زا  ریغ  دوب . روک  توس و  نارگهساـک  دوبن ، سکچـیه 

ملد رد  ییاههقرج  دندوب . هدربن  دیدج  تیعقوم  هب  ار  اهنیا  دندوب و  اجنآ  اهیبرم  زونه  مدیـسر ، یتقو  دوب . هدـش  نیگنـس  میاهمدـق  متفر .
، بش دندوب . هاگودرا  رد  زونه  یحلاص و ... داوج  يرابج ، داوج  ولراهب ، نیـسح  یحتف ، ناضمر  وردنت ، اضریلع  متـسین ؛ اهنت  هک  دش  هدز 

یتایلمع . هقطنم  نرب  ننوتیم  اهیبرم  زا  یکی  یصصخت  ره  زا  دمآ : اروشاع  رکشل  هدنامرف  فرط  زا  یکیپ 
دمآیمن هاتوک  سک  چیه  دوب . يریگلد  ثعاب  نیا  دنتفریم و  دـیاب  يدودـعم  دادـعت  اما  تشارب ؛ جوم  ام  عمج  رد  بیجع  یفعـش  روش و 

هک 
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دیماجنا . یشکهعرق  رب  یعمج  قفاوت  دیشک و  ازارد  هب  راک  دورن ،
رظنب ینابـصع  تحاران و  دـندوب ، یندـنام  هک  ییاهنآ  مدوب . لاحـشوخ  داش و  مدـیجنگیمن . متـسوپ  رد  يداـش  زا  دـمآ ، رد  ممـسا  یتقو 
هقطنم هب  حبص  میداتفا . هار  میتشذگ و  ماش  ندروخ  ریخ  زا  هک  میدوب  داش  يردق  هب  طیارش . نآ  رد  ندنام  دوب  تخس  رایسب  دندیـسریم ،

ناج راگنا  شرادید  زا  دوب ، يداوج  ربکا  مدش ؛ وربور  هک  یـسک  نیلوا  اب  حبـص  میدیـسر . دـنتفگیم ، [ 33 ( ] دابآزوت  ) اههچب هک  دـیدج 
تسین . يرابجا  هنرگ  متسرفیم و  ور  وت  یشاب  لیام  هگا  تسه ، یتیرومأم  کی  تفگ : متفرگ . ياهزات 

مریم . هشاب  یتیرومأم  ره  ماهدموا . نیمه  يارب  نم  يداوج ! ردارب  متفگ :
ار اهورین  هک  ییاهرتپوکیله  ات  نیدیم  رارق  یباتهم  ياهغارچ  هریزج  يوت  نیریم و  هقطنم  هب  هدننک  لمع  ياهورین  زا  شیپ  امـش  تفگ :

نینک و ... رجفنم  هریزج  اب  ور  اهیقارع  یتالصاوم  لپ  نیرب  دیاب  تیرومأم  نیا  زا  دعب  ننکن و  مگ  ور  ریسم  ننکیم  نرب  یله 
لپ نامه  زا  رکـشل  هدننک  لمع  ياهورین  زا  نادرگ  ود  دوب ، اهورین  تیادـه  لوغـشم  هک  مدـید  ار  يدـهم  اقآ  هریزج  يوت  تایلمع  حـبص 

يدوخ ياهورین  يارب  یتشگزاب  هار  چـیه  رگید  دـشیم  رجفنم  لپ  رگا  نمـشد . طخ  يوس  نآ  دـندوب  هتفر  هتـشذگ و  یقارع  یتالـصاوم 
رگا تیعـضو  نیا  اب  نینک ، رجفنم  ار  لپ  تسین  مزال  داوج  ردارب  هن  تفگ : مدرک ، فیلکت  بسک  لپ  راجفنا  يارب  يدهم  اقآ  زا  دنامیمن .

نشیم ... ماع  لتق  بآ  فرط  نآ  اههچب  هشب  رجفنم  لپ 
مینک ؟ راکچ  نیگیم  الاح  مدیسرپ :
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ینکب . دیاب  راکچ  ماهتفگ  يداوج  ربکا  هب  . اهنز یجیپرآ  ناهورگ  هب  درگرب  تسا  یفتنم  امش  تیرومأم  تفگ :
درکیم . تیاده  ار  اهورین  دوب و  هداتسیا  شدوخ  صوصخم  راقو  هنینأمط و  اب  هشیمه  لثم  دوب ، اجنآ  مه  يداوج  هریزج . هبقع  متشگرب 

ناهورگ ورب  الاح  تفگ : یجیپرآ . ناهورگ  هب  مدرگرب  نم  دوشن و  رجفنم  لپ  تفگ  يدهم  اقآ  هکنیا  متفگ و  ار  نامتیرومأم  شرازگ 
وت . اب  اهنز  یجیپرآ  یهدنامرف  اهنز . یجیپرآ 

اب نم  رادید  نرخآ  نیا  مدش و  ادج  يداوج  زا  تفگیم . نخس  يدج  درکیم و  رارصا  وا  اما  متفر . هرفط  ناهورگ  یهدنامرف  شریذپ  زا 
دش . هریزج  رد  وا 
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هریزج يریگسپزاب  يارب  يدایز  راشف  نمشد  دوب ، لاس 62  هام  دنفسا  متفه  زور  دندرکیم . نارابمب  بترم  ار  هریزج  نمشد  ياهامیپاوه 
اب دندوب و  هدرک  ییارآفص  ام  طخ  ربارب  رد  نمشد  ياهکنات  لیخ  دندوب و  هدناشوپ  ار  هریزج  نامسآ  نمشد  ياهامیپاوه  درکیم ، دراو 

مدنادرگ مشچ  رهظ  یلاوح  دوبن . ندرک  دنلبرـس  تصرف  دیرابیم و  شکرت  ریت و  ناراب  دنتفرگیم . فده  ار  اههچب  ناشمیقتـسم  ياهریت 
یجیپرآ رد  ياهلولگ  يدـمحم  ناخ  میحر  دندیـسریمن . رفن  هد  هب  دـندیگنجیم  دـندوب و  اپرـس  هک  یناـسک  دـیاش  ناـمدوخ ، طـخ  رد 

هلا نا ال  دهشا  دیسر ؛ شوگ  هب  شنوزحم  يادص  طقف  نامه . شنداتفا  نیمز  رب  نامه و  وا  ندش  دنلب  دنک ، کیلش  ات  دش  دنلب  تشاذگ و 
هللا ... لوسر  ادمحم  نا  دهشا  هللا و  الا 

کیلش تصرف  نمشد  یلو  تفرگ ؛ شود  رب  ار  يدمحم  ناخ  یجیپرآ  تشادرب و  زیخ  متسنادیمن  مه  ار  شمسا  هک  یناوجون  یجیـسب 
نم  تبون  راب  نیا  نیمز . رب  داتفا  ادصیب  دادن و  مه  وا  هب  ار 
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مدرک ساسحا  هظحل  کی  منک . کیلـش  ار  یجیپرآ  کشوم  ات  مدرک  تسار  تماق  متـشادرب و  و  مرادرب . ار  منارای  هداتفا  حالـس  هک  دوب 
. مدرک سح  مایکیدزن  رد  ار  یبیهم  راجفنا  ناـمزمه  نیمز . داـتفا  دروخ و  رـس  متـسد  زا  یجیپرآ  اـههتفرگ ، قرب  لـثم  دـیزرل  مندـب  هک 
. دشیم نیمز  شقن  کنات  میقتسم  ریت  اب  دروخیم  ناکت  شیاج  زا  سکره  دوبن ، نتشگرب  ناکما  مدوب . هداتفا  نمـشد  سرریت  رد  تسرد 

ناود دندیچیپ و  ییوتپ  لخاد  رد  نییاپ . دندیشک  متفرگ و  گنفت  هلول  زا  دندرک  زارد  مفرط  هب  ار  هحلـسا  اههچب  راگنا ، دوب  اپرب  يرـشحم 
، دش ایوج  ار  متیعـضو  درک و  یـسرپلاوحا  دید ، ارم  ات  رارقیب . شوج و  بنج و  رد  هشیمه  لثم  دوب  اجنآ  يدهم  اقآ  بقع . دندروآ  ناود 

بقع ... نیربب  تفگ : ندش  در  لاحرد  تفریم . دنت  تشاد و  هلجع 
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هییالط لپ  دربن 

يداه  لضفلاوبا 
دوخ نهذ  رد  ار  ییاروشاع  نادرم  تداشر  راـثیا و  زا  خرـس  ییاههنحـص  هییـالط  لـپ  یلاوح  ربیخ . تاـیلمع  زور  نیمود  دوب ، هعمج  رهظ 

رکـشل زا  مه  نادرگ  ود  اروشاع و  رکـشل  زا  نادرگ  ود  میدوب ؛ هدـش  هقطنم  دراو  يرکاـب  يدـهم  اـقآ  روتـسد  هب  لـبق  بش  درکیم . تبث 
میدوب هتسناوت  دوب و  زیمآتیقفوم  ام  تیرومأم  میدیگنجیم . نمشد  اب  دیاب  لوسر  ترـضح  رکشل 27  ياهورین  ندیسر  ات  فرشا . فجن 

میریگب . عضوم  هییالط  لپ  فارطا  رد  مینک و  ذوفن  نمشد  عضاوم  قمع  هب 
دیشیدنا . ياهراچ  دیاب  دز ، دهاوخ  کتاپ  هب  تسد  نمشد  اوه ، ندش  نشور  اب  هک  میداتفا  رکف  هب  هبنش ، زور  دادماب  راهچ  یلاوح  تعاس 
ار هییالط  لپ  هناریگلفاغ  تایلمع  اب  اروشاع  رکشل  ع )  ) نیسح ماما  نادرگ  فجن و  رکشل  ياهورین  دش ؛ نیا  ناهدنامرف  ياهتبحص  هجیتن 

نم  دننک . ظفح  ار  هییالط  لپ  هب  یهتنم  هداج  مه  ناهورگ  ود  دورب و  اهنآ  اب  مه  ربکایلع  نادرگ  زا  ناهورگ  کی  دننک . فرصن 
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میوش . اهورین  هیقب  هرصاحم  عنام  مینک و  ظفح  ار  هداج  ات  میدنام  [ 34  ] يرایزمرو رانک  رد  هک  مدوب  ییاهورین  وزج 
ریذپبیسآ مه  ام  ياهرگنس  میدیدیم و  ار  نمـشد  یهرز  تاکرحت  نامدوخ  يارب  هانپ  ناج  ندنک  هب  میدرک  عورـش  دوب . حطـسم  نیمز 

يادص هک  دوب  زامن  زا  سپ  میدناوخ و  ار  زامن  دوب . هدـش  حبـص  زامن  تقو  میتشاد . نمـشد  اب  ياهدـنکارپ  ياهيریگرد  لاح  نیا  اب  دوب .
. میدرک فرـصت  ار  لپ  ام  يرایزمرو ! ردارب  دیچیپ : میـسیب  یـشوگ  شخشخ  نایم  زا  ع )  ) نیـسح ماما  نادرگ  هدنامرف  يدابع  يدهـشم 

نییایب ... هدزن  کتاپ  نمشد  هدشن و  نشور  اوه  ات  اجنیا . ییایب  تاهورین  اب  هرتهب  دنفادپ . يارب  تسا  یبسانم  ياج 
ریگرد رگیدـمه  اب  هداج  فرط  ود  رد  یهرز  هورگ  ود  ام  زا  رتولج  هک  میدـش  هجوتم  تکرح  نیح  رد  داد . تکرح  ار  اهورین  يرایزمرو 
بـسک يارب  دنداتـسرف  ار  اههچب  زا  نت  ود  يریگرد . هنحـص  هب  میدرکیم  هاگن  توهبم  تام و  دندیبوکیم . مکحم  ار  رگیدـکی  دنتـسه .

رگیدمه رس  رب  تسا  نمشد  لباقم  فرط  هک  نیا  لایخ  هب  دنتسه . نمشد  يورین  فرط ، ود  ره  دنتفگ  دنتـشگرب . عیرـس  اههچب  تاعالطا .
شتآ مجح  نیا  نایم  زا  نتـشذگ  یلو  تسا ؛ مرگ  ناشدوخ  هب  ناشرـس  هک  دوب  هدننک  لاحـشوخ  ام  يارب  تیعـضو  نیا  دـنزیریم . شتآ 

گرم ! ماک  هب  ناهورگ  ود  ندرب  ینعی  هداج  زا  روبع  دوبن ، نکمم 
مشچ  يولج  زا  روبع  ینعی  نمشد . ياهاکشود  اهکنات و  اهرگنس ، رانک  زا  روبع  ینعی  ربنایم  هار  میورب . رب  نایم  هار  زا  میدوب  روبجم 
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سفن يادـص  بظاوـم  تـشد ، يوـت  میدـیزخ  مارآ  مارآ  دوـبن . نـیا  زا  ریغ  یهار  چــیه  یلو  دــندوب . اـم  رظتنم  هـظحل  ره  هـک  اـهیقارع 
دش و عورـش  ام  فرط  هب  اهيزادناریت  دندش . ام  هجوتم  اهیقارع  اوه ، ندش  نشور  اب  اما  دـنوشن . هجوتم  اهیقارع  هک  میدوب  نامندیـشک 

ناشن ار  حبـص  هد  تعاس  ياههبرقع  میدرکیم . تمواقم  مه  ام  دندرک . گنت  ام  رب  ار  هصرع  اهیقارع  تفرگ و  تدـش  هتفر  هتفر  اهراشف 
هک  دادیم 

لاح يدهم ! اقآ  : » دیسرپ رخآ  رد  داد . حرش  شیارب  ار  تیعضو  درک  تبحص  يرایزمرو  دش . رارقرب  یمیسیب  سامت  يرکاب  يدهم  اقآ  اب 
مینک »؟ راکیچ  هیچ ؟ فیلکت 

دینک ... تماقتسا  نایدیزی  لباقم  رد  راو  نیسح  مراد  راظتنا  امش  زا  تسین . يربخ  لوسر  ترضح  ياهورین  زا  زونه  تفگ : يدهم  اقآ 
رگا هک  میتسنادیم  همه  میتفرگ . ياهزات  ناج  مایپ  نیا  اب  دوب . هدـش  مولعم  فیلکت  هدرک و  ماـمت  اـم  رب  ار  تجح  يدـهم  اـقآ  ياـهفرح 

هب یمخ  هن  ياهیالگ و  هن  دوبن . تشگزاـب  رکف  هب  سک  چـیه  یلو  تسین . تشگزاـب  هب  يدـیما  دـنیاین ، لوسر  ترـضح  رکـشل  ياـهورین 
ندش . دیهش  راو  نیسح  ندیگنج و  راو  نیسح  دوب  نیا  فیلکت  یئوربا ...

دـسریمن یکمک  يورین  اـم  يارب  رگید  هـک  دـندوب  هدرب  وـب  راـگنا  یقارع  ياـهورین  دـشیم . رتگـنت  هـظحل  هـب  هـظحل  هرــصاحم  هـقلح 
دندروآیم . موجه  ام  هب  هتفای  نامزاس  لکش  هب  هدش و  رتشیب  ناشتراسج 

ره دـشیمن و  دـنب  اج  کی  يرایزمرو  دـندشیم . اوادـم  ناکما  دـح  ات  اهیمخز  دیهـش . ای  حورجم  داتفایم ؛ یکی  هقیقد  دـنچ  ره  اههچب 
تفر  يرایزمرو  نواعم  يزایا  دادیم . ناماس  رس و  اهورین  هب  هظحل 
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اب رفن  هدزاود  هد - دوب . شیاهورین  ندـش  فلت  نارگن  يراـیزمرو  میدرک . هزاـت  یـسفن  درک  شتآ  یتقو  یتمینغ . ياکـشود  تشپ  داتـسیا 
داتسرف . لاناک  لخاد  مه  ار  هیقب  هرصاحم . هقلح  نتسکش  اه و  کنات  راکش  هب  میتفر  تشادرب  شدوخ 
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میدادیم . لیکشت  ار  يرایزمرو  يرفن  هدزاود  هد - هورگ  هدنب و ... يرهاظ ، میرک  يرهم ، شکرفظ ، نادرگ ، یناحور  يدهم  جاح 
میقتـسم ياهریت  زا  ندـنام  ناما  رد  يارب  دوب . نیمز  حطـس  زا  رتالاب  هداج  حطـس  دـندیبوکیم . ار  هداج  میقتـسم  ریت  اب  نمـشد  ياهکنات 

هلولگ ناراب  درک و  رتبارخ  ار  عاضوا  هقطنم  نامـسآ  رد  یقارع  ياهرتپوکیله  ندش  رهاظ  میدـیودیم . زیخمین  هداج  هرانک  زا  اهکنات 
تفرگ . ندیراب  نامرس  رب  هک  دوب  شکرت  و 

اب رگید  یکی  سپـس  دز و  ار  یقارع  ربرفن  یجیپرآ ، اب  اههچب  زا  یکی  شکرفظ ، تداهـش  لابند  هب  دـش . ام  عمج  دیهـش  نیلوا  شکرفظ 
میدیگنجیم هرصاحم  نتسکش  يارب  ام  دوب . نایرج  رد  نمشد  ام و  نیب  رایع  مامت  گنج  تفرگ . فده  ار  تامهم  زا  رپ  يافیا  یجیپرآ 

ام . نتخادنا  ماد  هب  يارب  اهنآ  و 
يور تشاذـگ  ار  شرـس  میرک . ناج  همین  رکیپ  فرط  دیـشک  ار  شدوخ  زیخهنیـس  يرایزمرو  داتفا و  مه  يرهاظ  میرک  يریت  تباـصا  اـب 

دوب . يرایزمرو  ياهناهورگ  زا  یکی  هدنامرف  میرک  شیوناز .
قهقه ناـیم  رد  يراـیزمرو  زیگنانزح  يادـص  تفریم . تسد  زا  تشاد  میرک  کـنیا  دـندوب و  هدـیگنج  مه  شوداـشود  يداـیز  تدـم 

هدش ریزارس  يرایزمرو  نامـشچ  زا  کشا  يرب ... ییاهنت  دوبن  رارق  راذن . اهنت  ونم  میرک  ورن ، میرک  اقآ  میرک ! دشیم ؛ هدینـش  شیاههیرگ 
نامه  رد  یتاظحل  میرک و  تروص  يور  تشاذگ  ار  شتروص  دوب ،
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نیگنـس ناـمیاهلد  رب  شنتفر ، غاد  هدرک و  زاورپ  نامـسآ  هب  میرک  حور  رگید  هک  تشادرب  میرک  تروص  زا  ار  شرـس  یتقو  دـنام . لاـح 
دوب . هدش 

دوب هدش  نیمز  حطس  مه  هداج  هک  دوب  هدروخ  هداج  هب  اهکنات  ياههلولگ  ردق  نآ  رتگنت . هرصاحم  هقلح  دوب و  هدش  رتشیب  نمـشد  راشف 
هب يرایزمرو  دوبن . کمک  هب  يدـیما  دوب و  دایز  مه  لپ  اب  نامهلـصاف  دـیدیم ، یتحارب  ار  ام  نمـشد  میتشادـن . یهانپ  ناـج  چـیه  رگید  و 

مییآرب . ناشسپ  زا  مینوتیم  زیرکاخ ، نوا  میسرب  هگا  تفگ : درک و  هراشا  دوب  ناميرتم  دصرد  هک  يزیرکاخ 
؛ دوب رتهب  لبق  هب  تبـسن  تیعـضو  اـجنیا  زیرکاـخ . تشپ  میتفر  میتخیرگ و  هصمخم  زا  تکرح  شتآ  تروصب  درک و  هورگ  ود  ار  اـهورین 

دادیمن . ندرک  دنلب  رس  تصرف  کنات  میقتسم  ياهریت  یلو 
تـشگنا دندوب  ملاس  هک  ییاهنآ  دادعت  میدرکیم . تمواقم  زونه  كدـنا  يدادـعت  اب  دـندش . دیهـش  زین  اههچب  زا  ات  دـنچ  زیرکاخ ، تشپ 

نیا رد  رگا  میدشیم و  اجباج  زیخهنیس  دوبن و  نداتسیا  اپرـس  ناکما  رگید . رفن  ود  یکی  هدنب و  يرهم ، يودهم ، يرایزمرو ، دندوب  رامش 
هب ار  میـسیب  يوت  يرکاب  يدهم  اقآ  هتفگ  هاگهگ  دندشیم . رتکیدزن  اهکنات  دوبن . ندرک  کمک  ناکما  دشیم  مه  یمخز  یـسک  لاح 

میتفرگیم . هیحور  يروآدای  نیا  اب  ندش . دیهش  راو  نیسح  ندیگنج و  راو  نیسح  میدرکیم ؛ يروآدای  رگیدمه 
. دوب هدیـشک  هت  نامیاهریت  یمخز . تدش  هب  مه  يودـهم  اقآجاح  دـش و  دیهـش  يدـهم  دـندمآیم . شیپ  دـندزیم و  نمـشد  ياهکنات 

يرایزمرو  دش . رتمیخو  شعاضوا  دروخ و  يودهم  هب  يرگید  ریت  مدروخیم . سوسفا  اههچب  تبرغ  هب  میتشادن . طاسب  رد  يزیچ 
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ماهتسخ . رکیپ  رد  تسشن  تفرگ و  مفده  راب  نیا  نمشد  ياهریت  زا  یکی  نمشد . هب  هطقن  نیرتکیدزن  دوب و  اهیریگرد  كون  رد  تسرد 
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يریت مدید  هظحل  کی  هک  دوب  هتشاداو  متریح  هب  شتماهش  تعاجـش و  نمـشد . رـس  رب  تخیریم  شتآ  نانچمه  هک  دوب  يرایزمرو  طقف 
یتایلمع هشقن  هک  دنامهف  نم  هب  هراشا  اب  دروخ  هرگ  هک  يرایزمرو  هاگن  اب  مهاگن  دوب . هدنز  زونه  یلو  داتفا . يرایزمرو  شرـس . هب  دروخ 

دتفیب . اهیقارع  تسد  هب  دیابن  نک ، شکاخ  رادرب  تسا  مبیج  يوت 
ات يودهم  همامع  دزیم . صالخ  ریت  اههچب و  رس  يالاب  دوب  هدیسر  نمـشد  دمآیمنرب . نم  زا  مه  يراک  نینچ  متـشادن و  تکرح  تردق 
ریز اههچب  زا  يدادعت  ياههزانج  مایکیدزن و  دندوب  هدیـسر  اهکنات  تشاد . رـس  رب  ار  نوخ  هب  قرغ  همامع  مه  زونه  دوب و  شرـس  رخآ 

ینکردا يدهم  ای  س ،)  ) ارهز ای  دنتفگیم : رکذ  ود  ره  دنتـشاد و  رکیپ  رد  یقمر  زونه  يرایزمرو  يودهم و  . دندوب هدش  هل  اهکنات  ینش 
يوس هب  ام  فرط  زا  يریت  چـیه  رگید  دـماین . ییادـص  چـیه  رگید  و  هللادـبعابا »... ای  کیلع  مالـسلا  : » دـنتفگ مه  اـب  ود  ره  هظحل  کـی  و 

. دندز صالخ  ریت  اب  ار  هیقب  دنتشادن  ندز  فرح  لاح  هک  اهیمخز  زا  ریغ  هب  نمشد  میدوب . حورجم  ات  دنچ  طقف  دشیمن . کیلش  نمشد 
یلو دندش ؛ دیهش  راو  نیسح  دندیگنج و  راو  نیسح  وت ، شرافـس  هب  تیاهورین  هک  تفگیم  يدهم  اقآ  هب  یکی  شاک  متفگیم ؛ دوخ  اب 

دوب . هتفای  همتاخ  هییالط  لپ  رد  تمواقم  دندربیم و  تراسا  هب  ار  ام  یقارع  نازابرس  دوبن . ام  يارب  رگید  ناکما  نیا 
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لوق شوخ  نامهم 

هدازفسوی  هدیعس 
نفلت گنز  يادص  هک  مدوب  هرمزور  ياهراک  لوغشم  لزنم  دوب . درس  تدش  هب  اوه  دوب و  هدناشوپ  ار  اج  همه  فرب  دوب . لاس 63  ناتسمز 

: متفگ مداد و  ار  شمالس  باوج  مه  نم  شمتخانش . درک ، هک  یسرپلاوحا  مالس و  نییامرفب . متشادرب ؛ ار  نفلت  یـشوگ  دیچیپ ، قاتا  يوت 
اهفرط ... نیا  زا  بجع  هچ  نیدمآ ، شوخ 

منکب ... یسرپلاوحا  کی  متفگ  ماهدموا ، هقطنم  زا  زورما  تفگ :
ربارب ود  مایلاحشوخ  ام . لزنم  دیایب  ماش  يارب  داد  لوق  درک و  لوبق  مه  وا  مدرک . شتوعد  ماش  يارب  يزیچ  ره  زا  لبق  مدش و  لاحـشوخ 

منک ... تسرد  یبوخ  ماش  ات  مدش  راک  هب  تسد  دوب . هدش 
؛ متـشادرب ار  یـشوگ  دمآرد  ادص  هب  نفلت  گنز  هک  مدشیم  نارگن  لد  مکمک  دوبن . يربخ  چیه  اهنامهم  زا  زونه  دوب و  بش  تعاس 9 

هرضاح . هتقو  یلیخ  ماش  ناهدرک ، رید  یلیخ  ربخ ؟ هچ  شتسود  يدهم و  اقآ  زا  مدیسرپ : دوب  نامدوخ  دیس  اقآ 
ماش  هنوتب  يدهم  اقآ  منکیمن  رکف  تفگ : مقوذ و  وت  دز  دیس  اقآ 

هحفص 88 ] ] 

دایم . تحارتسا  يارب  اما  ام ، لزنم  دایب 
داد ؟ لوق  ارچ  سپ  داین  دوب  رارق  هگا  متفگ : مدش و  تحاران 

هدروخ . ییاج  کی  مه  ار  ماش  تعاس  نیا  ات  دیاش  تشاد ، هسلج  رهش  نیلووسم  اب  بوخ  تفگ : دیس  اقآ 
، دـمآرد ادـص  هب  لزنم  گنز  دادیم ، ناشن  ار  بش  تعاس 10  مدش . رطاخهدیجنر  يدـهم  اقآ  زا  مدوخ  شیپ  دـش . ربارب  دـنچ  مایتحاران 

نودب مدیجنگیمن . متسوپ  رد  یلاحـشوخ  زا  تفرگ . اج  منامـشچ  باق  يوت  يدهم  اقآ  یمیمـص  ینارون و  هرهچ  مدرک و  زاب  ار  رد  دوز 
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يزیربت هتفوک  ماش  يارب  امش  رطاخ  هب  نیدرک !؟ یلوقدب  ارچ  ام ، لزنم  نیدموین  ماش  ارچ  يدهم ! اقآ  بلطم : لصا  رس  متفر  یتبحـص  چیه 
مدوب . هدرک  رضاح 

نک . هدامآ  ار  ماش  دوز  میدروخ !؟ ماش  ام  هتفگ  یک  تفگ : يدهم  اقآ 
شتشود يدهم و  اقآ  نیتفگ  هک  امش  دوب ؟ هچ  امش  نفلت  يارجام  متفگ : دیس  اقآ  هب  مدیچ . ار  هرفس  مدرک و  هدامآ  ار  ماش  یلاحـشوخ  اب 

ناهدروخ ! ماش 
انوا رارصا  ربارب  رد  مدرک  رکف  نم  بوخ  تشاد ، هسلج  مه  هگید  ياج  دنچ  هعمج و  ماما  يرادناتـسا و  رد  نیلووسم  اب  يدهم  اقآ  تفگ :

هروخب ... امش  ام  لزنم  دمآ  دوب ، هداد  امش  هب  هک  یلوق  بسحرب  تفرن و  راب  ریز  اج  چیه  يدهم  اقآ  اما  هشیم ؛ میلست 
فرط . کی  مه  بشما  یلوق  شوخ  باوث  رجا و  فرط ، کی  تداهج  گنج و  لاس  دنچ  باوث  رجا و  يدهم ! اقآ  متفگ :

دمآ . ام  لزنم  هب  يدهم  اقآ  هک  دوب  يراب  نیرخآ  رفس  نآ 

هحفص 89 ] ] 

ناگدنمزر هب  یکچوک  تمدخ 

يرایهللا  تلصابا 
نیا ناهدنامرف  زا  ار  یـسک  زونه  میدوب . هدـش  لقتنم  [ 35  ] لوفزد یکیدزن  رد  اروشاـع  رکـشل 31  هب  ع )  ) تلاـطیبا نب  یلع  رکشل 17  زا 

یلحم رد  رکـشل  ناگداپ  يوت  ات  دـنداد  لیوحت  سوناـف و ... یتفن ، غارچ  وتپ ، رداـچ و  هتخت  دـنچ  دورو  يادـتبا  رد  میتخانـشیمن . رکـشل 
ره درک . ندیزو  هب  عورـش  يدیدش  داب  دش و  زاغآ  ناراب  شراب  دروخ و  مهب  يوج  عاضوا  ام ، دب  سناش  زا  مینک . اپرب  ار  اهرداچ  بسانم 
هب دـیاب  دز  يرداچ  دـشیمن  طیارـش  نیا  اب  درکیم . رتمیخو  شیپ  زا  شیب  ار  ام  ناماسبان  عاـضوا  و  دـشیم . رتدـب  يوج  تیعـضو  هظحل 

لقتنم يرتهب  ياج  هب  ار  دوجوم  لیاسو  تاناکما و  هک  میتشاد  زاین  تناو  کی  ای  اـتویوت  کـی  هب  میدربیم . ار  ناـملیاسو  يرگید  ياـج 
هدـننار دـنک . نامکمک  میدرک  تساوخرد  هدـننار  زا  میدز و  شیادـص  تشذـگیم  یکیدزن  نآ  زا  هک  ار  ییاتویوت  نیح  نیا  رد  مینک .

تشاد  یمیمص  هداس و  رایسب  يرهاظ  هدیشوپ و  یجیسب  سابل  هک  اتویوت 

هحفص 90 ] ] 

ام دننامه  ناراب  ریز  زین  شدوخ  تشاذـگ  ام  رایتخا  رد  لیاسو  لمح  يارب  ار  وردوخ  هکنیا  رب  هوالع  درک . ام  ياضاقت  زا  یمرگ  لابقتـسا 
تیعـضو هب  يدودـح  ات  میدرک و  اپرب  ار  اهرداچ  یلبق ، تیعقوم  زا  یمک  تبـسن  هب  هلـصاف  رد  هرخالاب  درک . راـک  لـیاسو ، ییاـجباج  رد 

میدیشخب . ناماس  رس و  دوخ  ناکسا 
دوب اروشاع  رکشل  ناگدنمزر  عمج  رد  ام  روضح  نیلوا  دش . زاغآ  هاگحبص  مسارم  رکـشل ، ياهناگی  مامت  روضح  اب  زور  نآ  يادرف  حبص 

ردارب زا  همانرب ، لالخ  رد  هاگحبـص  مسارم  يرجم  مینادب . نامدوخ  یتآ  تیعـضو  ناهدنامرف و  رکـشل و  دروم  رد  رتشیب  میدوب  قاتـشم  و 
يهرهچ دروآ . لمع  هب  توعد  دیدج ، مازعا  ياهورین  يارب  ینارنخـس  مدقمریخ و  ضرع  تهج  اروشاع  رکشل 31  هدنامرف  يرکاب  يدهم 

ياههفایق ژیتسرپ و  دوب  هداـهنن  مدـق  هاـگیاج  هب  هک  یناـمز  اـت  ور  نیمه  زا  میدوب . شرادـید  قاتـشم  یلیخ  دوب و  انـشآان  اـم  يارب  يرکاـب 
، درک تبحص  هب  عورـش  دمآ و  نوبیرت  تشپ  رد  ناشیا  هکنیا  ضحم  هب  مدرکیم . روصت  منهذ  يوت  اروشاع  رکـشل  هدنامرف  زا  ینوگانوگ 
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قرع تسا . اتویوت  هدننار  طقف  هک  میدرکیم  رکف  مه  ام  درکیم و  کمک  ام  هب  ناراب  ریز  رد  زورید  هک  تسا  یـسک  نامه  میدش  هجوتم 
زا تفگ و  دـمآ  شوخ  اـم  هب  يدـهم  اـقآ  میدـش . نامیـشپ  دوخ  زورید  راـک  زا  یگمه  سرپن و  وگن و  هک  تسـشن  ناـمیناشیپ  رب  یمرش 

مییازفیب و ... رتشیب  هچ  ره  نامدوخ  یگدامآ  رب  دیاب  هک  داد  ربخ  هدنیآ  رد  [ 36  ] یتایلمع
روظنم  هب  یناجنز -  ياهورین  همه  زا  یگدنیامن  هب  ناردارب  زا  رفن  دنچ  دعب  مه و  يور  میتشاذگ  ار  نامیاهلقع  هاگحبص ، زا  دعب 

هحفص 91 ] ] 

تمدـخ تفگ : هدرک و  یقلت  يداع  رایـسب  ار  عوضوم  یـصاخ  ییورهداشگ  تیمیمـص و  اب  ناشیا  میتفر . يدـهم  اـقآ  دزن  یهاوخرذـع - 
ماهدرک ... ناگدنمزر  هب  یکچوک 

هحفص 93 ] ] 

رادید ترسح 

هدازدمحم  اضرمالغ 
زا اما  دندرک ؛ یهدنامزاس  فلتخم  ياهدحاو  هب  ار  دیدج  مازعا  ياهورین  میدش . مازعا  ههبج  هب  يرفن  داتفه  هورگ  کی  بلاق  رد  لاس 63 

لوبق رکـشل  یهدنامزاس  یتایلمع . نادرگ  میورب  دـیاب  هللااب  الا و  هک  شفک  کی  يوت  میدرک  ار  نامیاهاپ  رفن  هس  ام  يرفن  داتفه  عمج  نیا 
ناهدید و ... شزومآ  هدش ، لیمکت  یتایلمع  ياهنادرگ  هرادن ، ناکما  تفگ : درکیمن و 

اب هک  ییاهورین  هیقب  میورب . یتایلمع  نادرگ  هب  نکمم  قیرط  ره  هب  میتشاد  میمـصت  نم . یهاگراب و  دـیجم  دوب و  [ 37  ] یعاجش اضرمالغ 
رخآ تفرگ و  الاب  رکـشل  یهدنامزاس  رد  ام  راک  ینابیتشپ . یتاکرادت و  ياهدحاو  مه  رتشیب  دحاو ، کی  دنتفر  مادک  ره  دـندوب  هدـمآ  ام 

میتشاذگ يراگزاسان  رـس  ناممیقتـسم  لووسم  زاب  میدش ، میـسقت  هک  مه  تارباخم  يوت  دنتـسرفب . تارباخم  نادرگ  هب  دندش  روبجم  رس 
بقع  رد  میهاوخیمن  میاهدمآ و  تایلمع  مدقم و  طخ  ياوه  هب  طقف  ام  هک 

هحفص 94 ] ] 

تارباخم . نادرگ  هدنامرف  هب  درک  نامیفرعم  دمآ و  گنت  هب  ام  تسد  زا  هک  میدناوخ  ششوگ  يوت  ردقنیا  مینامب .
اب تشادرب و  ار  رفن  هس  ام  زور  ناـمه  يادرف  دنتـسرفب . مدـقم  طـخ  هب  ار  اـم  هک  داد  لوق  اـم ، ياـهفرح  ندینـش  زا  سپ  یناـمرهق  ردارب 
راک هک  زور  هد  زا  دعب  میدوب . یضار  نامراک  زا  دوب . روانش  ياهلپ  يور  رب  رگنـس  نتخاس  هریزج  رد  ام  راک  نونجم . هریزج  درب  شدوخ 

تـسد زا  ار  تایلمع  میبنجب  رید  رگا  تسا و  کیدزن  تایلمع  هک  دوب  مولعم  اههناشن  تیعـضو و  زا  لوفزد . ناـگداپ  میتشگرب  دـش  ماـمت 
نیدب . باسح  هیوست  ای  طخ  نیتسرفب  ای  میتفگ : میدرک . عورش  ار  اهيریگهناهب  اهندز و  قن  میهدیم .

تایلمع هب  ار  امش  نم  تفگیم : مینامب . تارباخم  رد  دنک  دعاقتم  ار  ام  هک  درک  شالت  یعس و  یلیخ  ینامرهق  ردارب  جل . هدند  ور  میداتفا 
نیشاب . نئمطم  مربیم 

تارباخم زا  هک  میدوب  لاحـشوخ  رکـشل . یلنـسرپ  میتشگرب  دسیونب . ار  ام  باسح  هیوست  دـش  روبجم  رـس  رخآ  میدـشن . یـضار  ام  یهتنم 
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نیتشگرب ؟ هچ  يارب  زاب  رفن !؟ هس  امش  مه  زاب  تفگ : ام ، هب  داتفا  شمشچ  ات  یلنسرپ  لووسم  میاهدش . صالخ 
میاوخیمن . هک  يدایز  زیچ  هدایپ . نادرگ  میرب  میاوخیم  طقف  ام  میتفگ :

ياههچب لضفلاوبا  ترـضح  نادرگ  ياهورین  رتشیب  درک . یفرعم  ع )  ) لضفلاوبا ترـضح  نادرگ  هب  ار  ام  هرخالاب  هرجاشم  تنم و  یلک  اب 
میدوب . هدیسر  نامهتساوخ  هب  میدوب و  هتفای  رارق  مارآ و  رگید  [ 38  ] مدقا یعون  میحر  یهدنامرف  هب  دندوب  لیبدرا 

هحفص 95 ] ] 

اب ادرف  هک  دـش  مالعا  زور  کی  دـیمدیم . نامدـبلاک  رد  ياهزاـت  ناـج  تشگیم و  ناـهد  هب  ناـهد  تاـیلمع  همزمز  اـهزور ، تشذـگ  اـب 
[39  ] راقفلاوذ پیت  ام ، نادرگ  رانک  دـندوب . هدـمآ  رکـشل  ياهنادرگ  ناگی و  همه  میوریم . رکـشل  هاگحبـص  نادـیم  هب  لماک  تازیهجت 

بوـخ ار  رگیدــمه  میدوـب و  هـلحم  مـه  راـقفلاوذ . ياـهورین  ناـیم  رد  [ 40  ] يوـیحی لوـسر  هب  داـتفا  ممـشچ  هظحل  کـی  دوـب . هداتـسیا 
اب دوب . شوگیزاب  مه  يدـح  ات  واکجنک و  روسج ، یناوج  لوسر  درکیم . يرپس  ار  شايزابرـس  نارود  راقفلاوذ  پیت  يوت  میتخانـشیم .
هک مدرک  شایـضار  دعب  میدیـسرپ  مه  زا  یلاوحا  لاح و  میدرک و  شب  شوخ و  مشیپ . دمآ  دش  ادج  ناشعمج  زا  داتفا ، نم  هب  شمـشچ 

ياههرجنح زا  نیسح  ای  ینکردا و  يدهم  ای  دایرف  شلابند  هب  رادربخ و  نامرف  دوخ ، ياج  رس  تشگرب  هک  لوسر  دوخ . ياج  رس  ددرگرب 
دش . دنلب  نامسآ  هب  ناگدنمزر  قاتشم 

دوب . زورنآ  هاگحبص  رد  يرکاب  يدهم  اقآ  تبحص  همزمز  مه  لبق  زا 
رهاظ نوبیرت  تشپ  يردارب  کی  تشگزاب  نادیم  هب  هک  شمارآ  تشاد . ار  شرادید  ترسح  رکشل  همه  هک  نم  هن  مدوب  شرادید  قاتشم 

يرکاب يدـهم  ردارب  نونکا  تفگ : ینیچهمدـقم ، یمک  زا  سپ  تسا . رکـشل  هدـنامرف  وا  مدرک  لایخ  یکنیع ، دـنمونت و  ـالاب و  دـنلب  دـش 
میونشیم . ور  شاهتبحص  هدموا و  رکشل  هدنامرف 

هاگیاج نوبیرت  تشپ  يدـهم  اقآ  ات  منیبب . کـیدزن  زا  هدـیچیپ  اـج  همه  شاهزاوآ  همه  نیا  هک  ار  يدـهم  اـقآ  متـساوخیم  مدوب  هدز  قوذ 
قیقد  تاولص ، نایم  رد  دیچیپ . اهورین  نایم  رد  یفعش  روش و  دش ، رهاظ 
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قارطمط و ... رپ  لکیه و  يوق  متشاد ؛ یبیجع  روصت  رکشل  هدنامرف  کی  زا  تشاد . نت  هب  یجیسب  سابل  يدهم ؛ اقآ  هرهچ  هب  مدش 
دزیم . فرح  عضاوتم  دوب و  هدیشوپ  هداس  يدهم  اقآ  هک  یلاح  رد 

ناج زا  هلفاق  ام ، هلفاق  نازیزع ! هک ... دیـسر  اجنیا  هب  شیاهتبحـص  يـالبال  رد  يدـهم  اـقآ  تسـشن . ملد  هب  لوا  رادـید  ناـمه  زا  شرهم 
دیاین ... ام  اب  تسین  هتشذگ  ناج  زا  هک  ره  تسا ، ناگتشذگ 

ار ییاهزیچ  دـنزیم ، فرح  يرگید  ناهج  زا  راگنا  تسین ، ایند  نیا  رد  درم ، نیا  راگنا  هک  مدرک  رکف  دوخ  اـب  تفگ ، ار  هلمج  نیا  یتقو 
زا هک  درک  لقن  ار  ماما  اب  شرادید  ناتـساد  شیاهتبحـص  همادا  رد  دنزیم . فرح  راودـیما  عطاق و  دـنیبیم . وا  مینیبیمن  نایکاخ  ام  هک 

تایلمع نیا  رد  هک  هتساوخ  ع )  ) اضر ماما  زا  هک  ار  ع )  ) متشه ماما  مرح  ترایز  ناتـساد  مه  دعب  و  دوش . دیهـش  ات  دنک  اعد  هتـساوخ  ماما 
دوش ... دیهش 

هک ییاهفرح  رد  ياهرذ  يدهم  میدرکیم . شهاگن  میدوب  هداتـسیا  ام  و  رای و ... لاصو  زا  دادیم ، ربخ  شتداهـش  زا  تشاد  يدـهم  اقآ 
هار دادیم  ناشن  هار  شیاهورین  يارب  تشاد  يدـهم  اقآ  کـبر ... یلا  یعجرا  هنئمطملا  سفنلا  اـهتیا  اـی  تشادـن ؛ دـیدرت  کـش و  دزیم ،
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نینک ... کیلش  هللا  یلا  ۀبرق  تین  اب  نیئوگب و  ادخ  دمح  نیزادنایم  ریت  نمشد  يوس  هب  یتقو  تفگیم : يراگتسر . تداعس و 
زا تشاد و  هگن  ار  نامز  دـشیم  شاک  دوریم و  نت  زا  ناج  هک  مدـیدیم  مدوخ  مشچ  اـب  درکیم و  ریـسفت  رون  ياـههیآ  تشاد  يدـهم 

ییانشآ نادیهـش . ینامهیم  هب  تفریم  تشاد  شدوخ  رارقا  هب  هک  مدوب  هتفای  ینامز  ار  يدهم  اقآ  نم ، دش . باریـس  رتشیب  شمالک  راشبآ 
تشاد  يدهم  اقآ  ياهتبحص  تفرگیم . لکش  اجکی  نم  عادو  و 
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. نیبب ایب و  هک  دوب  هداتفا  ياهلولو  هاگیاج . فرطب  دندرب  موجه  دش و  هدنک  اج  زا  هاگحبـص  نادیم  راگنا  دـش  مامت  یتقو  تفاییم و  نایاپ 
، يویحی لوسر  هب  داـتفا  ممـشچ  هظحل  کـی  دـنک ، مامـشتسا  شدوجو  رطع  زا  دـشکب و  شوغآ  رد  ار  يدـهم  اـقآ  تساوـخیم  سک  ره 

مداتسیان مه  نم  دوبن و  گنرد  ياج  . دناسریم يدهم  اقآ  هب  ار  شدوخ  لوسر  هک  مدوب  نئمطم  تفریم . شیپ  تفاکشیم و  ار  تیعمج 
تسد مدید  يدهم  اقآ  رانک  ار  لوسر  مدرک  دنلب  هک  ار  مرـس  دوبن  يروبع  هار  دروآیم و  راشف  تیعمج  مدرک . تکرح  لوسر  لابند  هب  و 
مدیسر نکمم  قیرط  ره  هب  مدز و  ایرد  هب  لد  تسین . ندنام  ياج  مدید  دیسوبیم . شایناشیپ  تروص و  زا  بترم  هتخادنا و  شندرگ  رد 

رود ار  شیاهتسد  درکیم . يراد  نادیم  يدهم  اقآ  زا  تظفاحم  رد  تشاد  دوب و  هتفرگ  تسد  هب  ار  راک  هتـشر  لوسر  يدـهم . اقآ  رانک 
اقآ ددرگیمرب  دـعب  دـنزیم و  رانک  ار  تیعمج  لوسر  هک  مدـیدیم  هاگهگ  تساـکیم . تیعمج  راـشف  زا  دوب و  هدرک  هقلح  يدـهم  اـقآ 
ورب دز  دایرف  مرـس  رب  دنلب  تشاذگیم !؟ لوسر  رگم  اما  منیچب . شاینارون  هرهچ  زا  ياهسوب  هک  دوب  نم  تبون  الاح  دـسوبیم . ار  يدـهم 

وشن . کیدزن  ، رانک
یسانشیمن ؟ منم ، لوسر ! متفگ :

تـسد اب  مدید  دادیم . همادا  ار  شراک  یترارح  روش و  هچ  اب  دوب . شدوخ  راک  لوغـشم  درکیمن و  اهفرح  نیا  هب  یهجوت  چـیه  لوسر 
رتبقع و تفر  مداد  له  ار  لوسر  مناوت  مامت  اب  درادـن . نم  هب  یتیاـنع  چـیه  مه  لوسر  دوریمن و  شیپ  زا  يراـک  نتـشاذگ  تسد  يور 

اقآ  میدرک و  هقلح  ار  نامیاهتسد  ییاتود  شدوخ . ياج  تشگرب  هرابود  لوسر  یهتنم  مدرک . شناراب  هسوب  يدهم . اقآ  هب  مدیبسچ 
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اههچب ار  يدـهم  اقآ  دوشیمن ، يروطنیا  میدـید  دروآیم . دـنب  ار  سفن  یهاگ  دوب و  دایز  اههچب  رب و  راـشف  میتفرگ . ناـیم  رد  ار  يدـهم 
ناممـشچ تفریم . ییاروشاع  ناگدنمزر  ياهتسد  يور  رب  مه  يدهم  اقآ  دـندروآیم و  موجه  نانچمه  اهورین  ناشرـس . يالاب  دـندرب 

زا دش و  اتویوت  راوس  هدیسرن  هدیـسر و  نیمز  هب  شیاپ  اتویوت  رانک  رد  يدهم . اقآ  ندرب  يارب  دوب  هداتـسیا  رظتنم  هک  یتناو  اتویوت  هب  داتفا 
مدرکیم . سح  مدوجو  هرذ  هرذ  اب  ار  يدهم  اقآ  رادید  هزم  میدش . ردب  تایلمع  راپسهر  شدعب  زور  دنچ  دندرک . شرود  هکلهم 
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؟ تساجک ناتهدنامرف 

یسنوی  گنهرف 
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اهتقو رتشیب  لثم  ام ، ناهورگ  شزومآ  لحم  دمآ  يدـهم  اقآ  زور  کی  میدـشیم . هدامآ  تایلمع  يارب  میدـیدیم و  شزومآ  هیرجق  رد 
اجنآ اههچب . رتشیب  كرحت  تعرـس و  هرابرد  درک ؛ ییاههیـصوت  مه  دـعب  دـید و  ار  اههچب  راـک  کـیدزن  زا  تشاد . نت  هب  یجیـسب  ساـبل 

مه ام  اهناگی . هیقب  هب  یـشکرس  يارب  تفر  داـتفا  هار  هداـیپ  يدـهم  اـقآ  دـندیدیم . شزومآ  هک  دـندوب  رکـشل  زا  مه  يرگید  ياـهناگی 
میدش . نامراک  لوغشم 

هاپـس هدنامرف  دز : ادص  نیـشام  يوت  زا  یکی  درک و  زمرت  ام  نیرمت  لحم  رانک  رد  یـشترا  لورتاپ  کی  يدهم  اقآ  نتفر  زا  دعب  هقیقد  دنچ 
تساجنیا ؟

هلب . متفگ : مدوب . هدید  اجنآ  ناشدمآ  تفر و  عقوم  راب  دنچ  نیا  زا  شیپ  متخانش . ار  نیشام  لخاد  ياهیشترا  نم 
نینک . شادص  تفگ :

هک  وگب  نک و  شادیپ  يدهم ، اقآ  لابند  ورب  متفگ : اههچب  زا  یکی  هب 
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نراد . راک  امش  اب  ندموا  یشترا  ناردارب 
نیتشاد ؟ يراک  متمدخ ، رد  تفگ : شترا . لورتاپ  رانک  تفر  دمآ . زیت  دنت و  يدهم  اقآ  هک  دیشکن  یلوط 

شادص ار  ناتهدنامرف  ورب  متفگ  نم  اقآ ! ياهآ  تفگ : شلابند  دوب  هتفر  هک  يردارب  هب  دعب  درک و  يدـهم  اقآ  هب  یهاگن  یـشترا  درگرس 
ار ! تاهتسد  هدنامرف  لقادح  نک ،

نییامرفب . نیتشاد  راک  نم  اب  تفگ : دش و  رتکیدزن  مدق  دنچ  يدهم  اقآ 
اقآ ! ریخ  هن  تفگ : تخادنا و  يدهم  اقآ  هب  یهاگن  مین  یشترا  درگرس 

هظحل کی  دوب . هتـسشن  درگرـس  رانک  يرگید  یـشترا  نیداتـسرف ؟ ملابند  ارچ  نیتشادن  راک  نم  اب  هگا  تفگ : رتعطاق  راب  نیا  يدـهم  اقآ 
ماهدید . هاگرارق  يوت  ار  وا  نم  نتسه ، ناشیا  رکشل  هدنامرف  تفگ :

نینیشنب . نییامرفب  تفگ : اهیشترا  هب  ور  مسبت  اب  نیمز و  يور  تسشن  شترا  يوردوخ  رانک  يدهم  اقآ  دندرک . یماظن  مارتحا  اهیشترا 
دیـشک و ییاهزیچ  كاخ  يور  بوچ  کی  اب  درک و  فاص  ار  نیمز  زا  ياهکت  شتـسد  اـب  يدـهم  اـقآ  دـعب  دـندرک و  تبحـص  يرادـقم 
: دیـسرپ دـش ، ماـمت  ناـشیاهفرح  هک  نآ  زا  سپ  دـنکیم . هیجوت  ناـشتیرومأم  هب  تبـسن  ار  اهیـشترا  هک  دوب  مولعم  داد . یتاحیـضوت 

نیدش ؟ هجوتم 
هلب  دنتفگ : اهیشترا 

نیدش ؟ هجوتم  دیسرپ : هرابود  یهاتوک ، ثکم  زا  سپ  يدهم  اقآ 
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هلب . دنتفگ : مه  زاب  اهیشترا 
يدهم اقآ  زا  یماظن  مارتحا  اب  اهیـشترا  دندش . دنلب  یگمه  درک و  كاپ  دوب  هدیـشک  كاخ  يور  هک  ار  ییاهزیچ  شتـسد  اب  يدـهم  اقآ 

دنتفر . دندش و  ادج 
رکـشل رارقتـسا  يارب  یگتـسجل  ظاحل  زا  ار  هقطنم  يزاـسهدامآ  تیلووسم  دـپ 6 -  نونجم -  هریزج  يوت  ردـب ، تاـیلمع  عورـش  زا  شیپ 
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روانـش ياهلپ  لاصتا  یهدـنامرف ، رقم  یعرف ، ياههار  اهورین ، عمجت  لحم  سناژروا ، یتالـصاوم ، ياههار  داـجیا  لـثم  متـشاد . هدـهعرب 
مادم دوب و  ساسح  یلیخ  متشاد ، تیلووسم  هک  ییاهراک  هب  تبسن  يدهم  اقآ  دندوب و  رادروخرب  ياهژیو  تیمها  زا  اهراک  و ... يربیخ ) )

تساوخیم . راک  دادیم و  رکذت  يریگلفاغ  لصا  یتظافح و  لئاسم  تیاعر  اهراک ، تعرس  رب 
تایلمع نتفر  ول  ثعاب  هک  نمـشد  ياـهیتشگ  ذوفن  میب  فرط و  کـی  زا  یفاـک  ناـمز  نتـشادن  ورین ، تاـناکما و  دوبمک  اـهراک ، مکارت 

تفریمن . راک  هب  نادنچ  متسد  هک  دوب  هدروآ  دوجو  هب  نم  رد  دیدرت  کش و  عون  کی  رگید ، فرط  زا  دشیم 
سرپ و دهدیم . مناشن  ياهراچ  هار  هرخالاب  مراذگب . نایم  رد  وا  اب  ار  میاهفرح  يدـهم  اقآ  شیپ  مورب  متفگ  مایلدود  ماهبا و  عفر  يارب 

یتارب . دیهش  هسردم  زاوها  يوت  رکشل  داتس  هتفر  يدهم  اقآ  دنتفگ : مدرک ، وج 
همه  هک  راگنا  مدرک ، شهاگن  یتقو  درکیم . تبحص  [ 41  ] هدازدمحمرون ردارب  اب  هسردم  طایح  رد  تشاد  رکشل ، داتس  مدیسر  یتقو 
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اب شیاهتبحـص  یتقو  دزیم . فرح  تقد  هلـصوح و  اب  یلو  دزیم ؛ جوم  شاینارون  موصعم و  يامیـس  رد  یگتـسخ  . دـش مشومارف  زیچ 
هتفر ...؟ شیپ  اجک  ات  اهراک  ربخ ؟ هچ  یسنوی  ردارب  بخ  تفگ : نم  هب  ور  دش ، مامت  هدازدمحمرون  ردارب 

یتشاد ؟ يراک  نم  اب  ینکیم ؟ هچ  اجنیا  دیسرپ : دعب  مداد . رصتخم  یشرازگ  شیارب  اهراک  تفرشیپ  نازیم  زا 
چیه زا  دشکیم و  شود  رب  ییاهنت  هب  درم  نیا  ار  اهدوبمک  تالکشم و  یلصا  راب  مدرک  سح  میوگب . اهدوبمک  تالکشم و  زا  دماین  ملد 

. دـش هبنپ  يدـهم  اقآ  هاگن  کی  اـب  مدوب ، هدرک  هتـشر  هک  ار  هچنآ  ماـمت  دـبلطیم . يراـی  ادـخ  زا  اـهنت  درادـن . یتیاکـش  هلگ و  مه  سک 
امش هب  متفگ  مدوب  هدموا  يراک  يارب  متشادن . يراک  امش  اب  يدهم ! اقآ  هن  میوگب : متـسناوت  طقف  مدوب ، هدمآ  راکچ  يارب  مدرک  شومارف 

مورب . منکب  یمالس  مه 
زورما هب  ات  مدینش  ار  شتداهـش  ربخ  هک  یتقو  میدرک . تبحـص  میـسیب  يوت  طقف  شتداهـش  زور  ات  دش . يدهم  اقآ  اب  رادید  نیرخآ  نیا 

شنامزرمه . نارای و  يارب  دوب  یتمینغ  وا  اب  تبحص  مدرکیم . تبحص  وا  اب  رتشیب  زور  نآ  شاک  هک  مروخیم  سوسفا 
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باسح هیوست 

هدازشاداد  بوغرم 
درک و میادص  يزور  ییالبرک  تشاد . هدهعرب  ار  نادرگ  یتسرپرـس  مه  [ 42  ] ییالبرک نسح  مدوب . ناهورگ  هدـنامرف  البرک ، نادرگ  رد 

یمشاهینب . ردارب  نادرگ  ورب  تناهورگ  رداک  اب  هتفگ ؛ يدهم  اقآ  تفگ :
دایب و داوخیم  یک  ره  هفیلکت ، رضاح  لاح  رد  یلو  تسین . مه  يرارصا  مریم . نم  تسا و  يدهم  اقآ  روتسد  نیا  متفگ : اههچب  هب  مدمآ 

دنامب . داوخیمن  مه  یک  ره 
تایلمع يارب  هدامآ  میدـش و  یهدـنامزاس  دوب . مساق  نادرگ  هدـنامرف  هک  [ 43  ] یمـشاهینب ردارب  تمدخ  میتفر  دزن . زاب  رـس  سک  چـیه 

دندادیم . لیکشت  لیبدرا  ياهورین  ار  مساق  نادرگ  یتآ .
کی  هک  مدوب  هتفر  ههبج  هب  هزور  تیرومأم 45  اب  زیربت  هاپس  زا 
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نادرگ هدنامرف  هب  ردب  تایلمع  زا  لبق  مدوب . هدش  هتسخ  یمـسج  یحور و  ظاحل  زا  يرادقم  دیـشک . لوط  هقطنم  رد  مروضح  مین  لاس و 
ماوخیم . باسح  هیوست  متفگ : یمشاه - ردارب  - 

يدهم . اقآ  شیپ  ورب  ياوخیم  هیوست  هگا  منکب ، يراک  نینچ  منوتیمن  هن  تفگ :
ییوت . نادرگ  هدنامرف  مرادن  يراک  يدهم  اقآ  اب  متفگ :

کی نالا  مشچ ! تفگ : شایگشیمه  راقو  نآ  اب  يدهم  اقآ  متفگ . ار  ارجام  يدهم و  اقآ  شیپ  متفر  تفرن . هک  تفرن  راب  ریز  یمشاهینب 
نوماههنوخ . میرب  میراپسب و  ياوخیم  هک  ره  هب  مه  ور  ههبج  مدوخ . يارب  مه  یکی  مسیونیم و  امش  يارب  هیوست 

میارب ههبج  تشپ  تالکـشم  زا  درک . حیرـشت  میارب  ههبج  گنج و  تیعـضو  زا  يرادـقم  مدـش . هدنمرـش  ماهتفگ  زا  متخادـنا و  ریز  هب  رس 
زا دعب  دش و  عورش  ردب  تایلمع  مدرکن . رکف  باسح  هیوست  هب  تقو  چیه  رگید  نادرگ و  متـشگرب  درک . مرن  ار  ملد  شیاهفرح  تفگ .
دش يزادناریت  نمشد  نیمک  ياهرگنس  زا  هار  يوت  هک  میتفریم  نمشد  عضاوم  تمس  هب  بآ  يور  رب  اهقیاق  اب  مه  ام  اهصاوغ ، تکرح 

لقتنم هدرک و  ادیپ  بآ  زا  يدوخ  ياهورین  حبص  بآ . ریز  تفر  هدش و  بآ  رپ  نامقیاق  میدنام . اج  نامه  حبـص  ات  مدش و  یمخز  نم  و 
دوب . هدش  جراخ  متشپ  زا  هدرک و  تباصا  ممکش  زا  ریت  بقع . دندرک 
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یس هدنب  هللا 

اشگزاب  اضردمحم 
همان یفرعم  رد  نارهت . مالسلاهیلع )  ) یلع ماما  ناگداپ  هب  مدش  یفرعم  زیربت  هاپس  تایلمع  دحاو  زا  لاس 1360 ، رخآ  ياهزور  زا  یکی  رد 
هرود ددرگیم ». یفرعم  نادرگ  یهدنامرف  هرود  ندنارذگ  تهج  زیربت ، هاپـس  یمـسر  وضع  اشگزاب  اضردمحم  ردارب  : » دوب هدـش  هتـشون 

هاگرارق هب  نادرگ ، یهدنامرف  هرود  مامتا  زا  سپ  دش . رازگرب  هدرـشف  یلیخ  یگنج ، طیارـش  رطاخ  هب  دیـشک و  لوط  هام  ود  ام  یهدنامرف 
ناتسزوخ پیت  هب  يوفص  ردارب  همان  اب  مه  اجنآ  زا  دوب . يوفـص  میحر  ردارب  البرک  هاگرارق  هدنامرف  مدش . یفرعم  بونج  ههبج  رد  البرک 

يارب دنتشاد و  يرگید  ياوه  لاح و  رهشمرخ  ياههچب  متفرگ . كالپ  اجنآ  راب  نیلوا  متفر . دندوب ، رهـشمرخ  ياههچب  رب و  ناشرتشیب  هک 
دیاب ام  دنتفگیم : دنلب  يادص  اب  دـندرکیم . هیرگ  دـندناوخیم و  اعد  اهتعاس  زامن  زا  دـعب  دنتخانـشیمن ، اپ  زا  رـس  رهـشمرخ  فرـصت 

میشیم ... رهشمرخ  دراو  هک  میشاب  یناسک  نیلوا 
هداد  رارق  مریثأتتحت  یلیخ  يرهشمرخ  ناگدنمزر  ياوه  لاح و 
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، متفریم شهارمه  مه  نم  تفریم  هک  اـج  ره  دوب  نیما ... ردارب  نادرگ  هدـنامرف  مدوب . مالـسلاهیلع )  ) رقابدـمحم ماـما  نادرگ  يوت  دوب .
موش . ادج  شزا  ياهظحل  دادیمن  هزاجا  نیما  ردارب  اهییاسانش و ... تاسلج ،
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سدـقملاتیب تایلمع  هزادـنا  هب  یتایلمع  چـیه  منکیمن  رکف  نم  نمـشد . طخ  هب  میدز  مه  ام  دیـسرارف و  تاـیلمع  دوعوم  زور  هرخـالاب 
يزیچ مدرک  ساسحا  هک  مدوب  نیمز  يور  شکزارد  میتفریم ، زیخ  دندمآیم  هک  اههراپمخ  دشاب ، هتشاد  حورجم  رهشمرخ ) يزاسدازآ  )

هب مدرک  زارد  ار  متسد  یتقو  دشاب . شکرت  دیاش  هک  دیسرن  منهذ  هب  الصا  ینهآ . یئـش  کی  ای  گنـس  لثم  يزیچ  دروخ ، میاپ  هب  مکحم 
مدوخ شاوی  شاوی  مدناسریم . بقع  هب  ار  مدوخ  دیاب  متشادن . تکرح  تردق  تفریم و  نوخ  میاپ  زا  دش . ینوخ  متـسد  تباصا ، لحم 

راب نیا  البرک . هاگرارق  متـشگرب  هرابود  یبسن  دوبهب  زا  سپ  مدوب و  زیربت  رد  هام  کی  سناژروا . مدیـسر  هکنیا  اـت  مدیـشک  نیمز  يور  ار 
تینارون تیونعم و  کی  دایص  دندشیمن ، ادج  مه  زا  دندوب . هدش  تخا  میحر  اقآ  اب  یلیخ  دوب و  هاگرارق  يوت  مه  يزاریـش  دایـص  ردارب 

دوب و یبیطخ  دهاش  نیسح  ناجیابرذآ ، ياههچب  زا  میدوب ؛ البرک  هاگرارق  نامهیم  يزور  دنچ  دشیم . شبوذجم  یمدآ  تشاد ، یـصاخ 
نم . داژنمظاک و  یلع 

مدمآ دوب  یندنک  ناج  ره  هب  تسا . يرکاب  يدهم  اقآ  اروشاع  پیت  هدنامرف  تفگ  وا  درک . مایفرعم  اروشاع  پیت  هب  راب  نیا  يوفص  ردارب 
نیـشام اههداج و  يوت  یلطعم  یلک  زا  سپ  رـصن . هاگرارق  هتفر  دـنتفگ  دوبن . اجنآ  يدـهم  اـقآ  یهتنم  مدرک . ادـیپ  بونج  رد  ار  پیت  رقم 

منیبب ». ار  يرکاب  يدهم  اقآ  ماوخیم  : » متفگ مدرک . ادیپ  رصن  هاگرارق  رد  ار  يدهم  اقآ  رس  رخآ  یگتفوک  یگتسخ و  اهندرک و  ضوع 
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همان يدهم . اقآ  هب  مداد  ار  يوفص  ردارب  همان  يراد »؟ راک  هچ   » تفگ میدرک و  یسرپلاوحا  دمآ . نوریب  رگنس  يوت  زا  یمادنا  رغال  ناوج 
یهدـنامرف هرود  اشگزاب  اضردـمحم  ردارب  « ؛ اروشاع پیت  داتـس  سیئر  يریبک  تجح  ردارب  هب  باـطخ  تشون  رگید  ياهماـن  دـناوخ و  ار 

اقآ همان  اـب  دـهدب ». شزومآ  اـمنبطق  اـهناهورگ ، اـهنادرگ و  ناهدـنامرف  هب  پیت  رد  هک  تسا  ناـشیا  تیرومأـم  هدرک ، یط  ار  نادرگ 
مدـش دوب ، [ 44  ] نارماـک ردارب  نادرگ  هدـنامرف  هک  ینیمخ  یفطـصم  دیهـش  نادرگ  رد  يریبـک . ردارب  شیپ  اروشاـع  پیت  مدـمآ  يدـهم 

ناهورگ 3 . هدنامرف  دش  مه  [ 46  ] داژنیقت ناهورگ 2 و  هدنامرف  [ 45  ] یلبج اضریلع  کی ، ناهورگ  هدنامرف 
ار نادرگ  یهدـنامرف  هرود  متفر  رگید  راب  کی  يرکاب  يدـهم  اقآ  دیدحالـص  اب  ربیخ ، تایلمع  زا  لبق  دـندش و  يرپس  مه  یپ  رد  اهزور 
مدرکیمن و لوبق  یلو  مریگب ؛ هدهعرب  ار  رکـشل  ياهنادرگ  یکی  یهدنامرف  هک  تشاد  رارـصا  يدهم  اقآ  هرود ، مامتا  زا  سپ  مدـنارذگ .

دیاب دـیایب  رب  شتـسد  زا  هچنآ  سک  ره  میاهدـموا ، گـنج  يارب  نک . لوبق  اـشگزاب  ردارب  : » تفگیم يرکاـب  اـقآ  دـیمح  متفریم . هرفط 
زا لبق  هکنیا  اـت  دـناوخ  مشوگ  يوت  ردـق  نیا  مریذـپیم ». ار  شایعرـش  تیلووسم  نم  نک ، لوبق  ور  نادرگ  یهدـنامرف  وت  هنک . کـمک 

داد . تیعقوم  رییغت  رگزرب  هاگساپ  هب  تایلمع  زا  لبق  رکشل  اروشاع . رکشل  رح  نادرگ  هدنامرف  مدش  ربیخ ، تایلمع  زاغآ 
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رفن 20 ور 20  اههچب  اشگزاب ! تفگ : مشیپ . دمآ  نایچغای  یضترم  اقآ  تایلمع  مود  زور  دش . عورش  لاس 62  هام  دنفسا  رد  ربیخ  تایلمع 
هریزج . ناشتسرفب  رتپوکیله  اب  نک و  باختنا  هدنامرف  کی  مه  هورگ  ره  يارب  نک و  میسقت  رفن  رثکادح 30  ای  رفن 

نینامیم ! هنرگ  نیتفر و  هک  نیتفر  هگا  تفگ : دعب 
ار اههچب  میدش و  راک  هب  تسد  عیرـس  متـشاد . یـضترم  اقآ  دروم  رد  یبیجع  سح  دوب . هدش  ینتـشاد  تسود  لیخ  شاهتفرگ  رابغ  هرهچ 
هب اهورین  ندرک  راوس  لووسم  هک  یـسک  رتپوکیله . رانک  میتفر  میتشادرب و  ار  اهورین  میدنام . رفن  رس 60  رخآ  هکنیا  ات  هریزج . میداتسرف 

ار رگیدـمه  دوب . نارهت  رد  نادرگ  یهدـنامرف  شزومآ  رد  اـم  ناهدـنامرف  زا  یکی  وا  یناخردـیح . ماـن  هب  دوـب  یـصخش  دوـب  رتـپوکیله 
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نلاگ  15 دودح 20 -  وت . داتـسرف  ار  ام  دروآ و  نوریب  ار  بیج  دوب ، پوت 106  بیج  کی  رتپوکیله  لخاد  متفگ . ار  عوضوم  میتخاـنش ،
. دوـب مزـال  هریزج  رد  اـهردول  اهنیـشام و  نتخادـنا  هار  يارب  اـهنیا  هریزج . میربـب  هـک  رتـپوکیله  يوـت  دنتـشاذگ  مـه  لـیئوزاگ  نـیزنب و 

سامتلا امیپاوه  ناـبلخ  تفریم . ودـب  دـشیم  هداـیپ  هک  ره  دـمآ . دورف  هریزج  ینامیـس  یتفن  ياـههاچ  راـنک  رد  درک و  زاورپ  رتپوکیله 
ناشرتشیب مدید  میرادرب . ار  اهنلاگ  نیدرگرب  متفگ  اههچب  زا  ات  هس  ود  هب  دیربب . ناتدوخ  اب  مه  ار  اهنلاگ  نیا  ادخ  هب  ار  امش  هک  درکیم 

، دوب هتـسخ  مدرک . ادـیپ  هریزج  يوت  ار  يدـهم  اقآ  مدـمآ  نامدوخ . رکـشل  طـخ  فرط  هب  میداـتفا  هار  تشادرب و  یکی  سک  ره  دـندمآ .
زور ود  عقوام  ام ، يارب  تساوخیم  دوب . هدش  نوخ  هساک  شیاهمـشچ  اقآ  دیمح  دندوب . هدیباوخن  هک  دوب  زور  ود  دـندوب . هتـسخ  یگمه 

ربکایلع  مه . يور  داتفا  شیاهکلپ  مدموا »... هک  اجنیا  زا  : » تفگ دهدب . حرش  ار  شیپ 
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كون رد  تسرد  يرکاب  اقآ  دیمح  منوتیمن »! : » تفگ دیـشک و  یهآ  دش . رادـیب  اقآ  دـیمح  اقآدـمیح »...! : » درک شیادـص  [ 47  ] يربهر
اقآ دـیمح  لاح  نیا  اب  تشادـن  وا  زا  يرتهب  تیعـضو  يدـهم  اقآ  دوب . هتفر  هریزج  هب  تایلمع  عورـش  زا  لبق  هک  دوب  ربیخ  یتایلمع  هقطنم 

طخ . هب  میدز  هریزج  تسار  تمس  زا  میدش و  هیجوت  نامتیرومأم  هب  ادخ . ضحم  میلست  يدهم  اقآ  دوب و  يدهم  اقآ  ضحم  میلست 
. دش نوگرگد  يدهم  اقآ  هرهچ  دیچیپ  هریزج  رد  اقآ  دیمح  تداهش  ربخ  هک  یتقو  زور  نآ  میتشاد . نمـشد  اب  یتخـس  گنج  هریزج  يوت 
، مدش قیقد  هک  شاهرهچ  رد  مالسلاهیلع .)  ) نیسح ماما  اقآ  لاوحا  لضفلاوبا و  ترضح  تداهش  هظحل  مداتفا ؛ البرک  هعقاو  دای  هظحل  کی 
زیرکاخ و يور  دوب  هداتـسیا  تشادن . یعیبط  يداع و  تلاح  شتروص  ینعی  دوشیم » دیهـش  يدعب  تایلمع  رد  يدهم  اقآ  متفگ  مدوخ  اب 

شتآ ننزیم »! يدهم  اقآ  : » متفگ زیرکاخ . نییاپ  مدیشک  متفرگ و  شتـسد  زا  دوب . هریزج  تیعـضو  نارگن  درکیم . هاگن  نمـشد  طخ  هب 
طخ يوت  ياهورین  نتفرگ  هانپ  يارب  ییاج  دوب . هدـنامن  زیرکاخ  زا  يزیچ  هک  دوب  هدروخ  هراـپمخ  پوت و  ردـق  نیا  دوب و  دـیدش  نمـشد 

میقتـسم ریت  اب  لوا  دوشن . شیروط  هک  میدرکیم  ادخ  ادخ  لد  رد  دش . زیرکاخ  ندرک  دـنلب  لوغـشم  ردول و  يور  تفر  يدـهم  اقآ  دوبن .
نییاپ دیرپ  میدید  هظحل  کی  اما  دوشیم . دیهـش  يدهم  اقآ  میتفگ  میدوب . نارگن  ردول . خرچ  هب  دروخ  مه  يدعب  ریت  ردول و  رداچ  دندز 

دندوب ... هنحص  نیا  دهاش  رح  نادرگ  ياههچب  همه  میدوب و  هدرک  دنفادپ  هریزج  تسار  تمس  ام . شیپ  دمآ  ودب  و 
رد  تسویپ . عوقو  هب  ردب  تایلمع  ربیخ ، زا  دعب  لاسکی  تسرد 
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ناهدـنامرف زا  یخرب  باـسح  نیمه  يور  دـیدرگیم . وـغل  هلـصافالب  دـشیم و  يزیرحرط  یفلتخم  ياـهتایلمع  لاـس ، کـی  نیا  ضرع 
دنتفرگیمن . يدج  ار  ردب  يزاسهدامآ  راک  نادنچ 

يزاسهدامآ لاـح  رد  [ 48  ] روه هقطنم  رد  دوب . نادرگ  نیـشناج  مه  یلبج  اـضریلع  مدوب و  هدـش  ربکایلع  نادرگ  هدـنامرف  ربـیخ ، زا  دـعب 
ام هب  هک  دوب  هدشن  ادیپ  یـسک  زونه  یهتنم  نینزب و ... رداچ  نیریگب و  ار  مزال  لیاسو  تاناکما و  هک  دوب  هتفگ  يدـهم  اقآ  میدوب . نادرگ 

دهدب . ار  یتاناکما  نینچ 
. مدرک ادیپ  ار  يدهم  اقآ  نوریب و  مدز  رگنس  زا  امش »! لابند  هدموا  يدهم  اقآ  : » تفگ دمآ و  اههچب  زا  یکی  هک  مدوب  نادرگ  رگنـس  يوت 

کی بآ  يور  هریزج . طسو  میتفر  مدـش و  راوس  دوب . هدـمآ  يروتوم  قیاق  کی  اب  مراد » تراک  قیاـق  وت  اـیب  : » تفگ یـسرپلاوحا  زا  سپ 
مدـیرپ قیاق  زا  لپ » ور  ورب  اضردـمحم ! : » تفگ دوب . هدـش  هدافتـسا  ربیخ  تایلمع  رد  هک  اهنامه  زا  دـشیم ؛ هدـید  ییوچوئاک  لـپ  هعطق 
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نوگژاو وچوئاک  متـسیاب  روج  نیمه  رگا  مدید  نم . فرط  هب  دمآ  قیاق  اب  تعرـس  هب  سپـس  تفرگ و  هلـصاف  نم  زا  يدهم  اقآ  لپ . يور 
يدـهم اقآ  دـنک . روبع  وچوئاک  ریز  زا  هدـش  داجیا  جوم  هک  مداتـسیا  لیام  روطب  متفرگ و  اهین  زا  متـسد  اب  بآ . يوت  متفایم  دوشیم و 

مدرک شالت  متـشاد  ناوت  رد  هچ  ره  درکیم . داجیا  ار  یمکحم  ياهجوم  هک  یلاح  رد  دش  در  مرانک  زا  دـمآ  دز و  رود  قیاق  اب  راب  دـنچ 
دب یلیخ  مدوب  شنادرگ  هدـنامرف  هک  نم  يارب  دـنکیم و  ار  راک  نیا  یتمکح  يور  زا  يدـهم  اقآ  مدزیم  سدـح  دوشن . نوگژاو  لپ  هک 

ور  ریز و  لپ  هک  دوب 
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بآ . يوت  متفیب  دوش و 
ماهقسناف دنب  هب  تخادنا  ار  شتسد  ماهدش . لوبق  ناحتما  زا  مدرک  ساسحا  الاب »! ایب  : » تفگ لپ و  رانک  داتـسیا  هرخالاب  دز و  رود  راب  دنچ 

رد یتایلمع  هک  ینک  رواب  ياوخیمن  ارچ  یـس ! هدنب  هللا  تفگ : دنک ، مرادیب  نیگنـس  یباوخ  زا  دشاب  هتـساوخ  راگنا  داد . مناکت  مکحم  و 
میراد . شیپ 

هدب ... تاناکما  ام  هب  هک  تسین  مه  یسک  یلو  مرادن . یفرح  هک  نم  يدهم ! اقآ  متفگ :
نکب . هدامآ  ور  تنادرگ  طقف  ندیم ، مه  تاناکما  تفگ :

هـشقن رد  دوب . اهیقارع  ههبج  مود  طخ  فرـصت  ردـب  تاـیلمع  رد  مالـسلاهیلع )  ) ربکایلع نادرگ  تیرومأـم  تفر  میدرک و  یظفاحادـخ 
زا لبق  هک  نینک  ادیپ  یهار  کی  دیاب  : » دوب هتفگ  يدـهم  اقآ  رادهکل . هایـس و  دـشیم ، هدـید  دولآلگ  اج  همه  ام ، تیرومأم  لحم  ییاوه 

نیرایب . تسد  هب  یقیقد  تاعالطا  هقطنم ، هب  نادرگ  نتفر 
لوبق مه  يدهم  اقآ  دـنروایب . ار  هقطنم  تاعالطا  دـنورب و  نکـش  طخ  ياهورین  هارمه  هب  ام ، نادرگ  ياهورین  زا  رفن  ود  هک  مداد  داهنـشیپ 

اضر و  [ 49  ] یقداص نسحدـمحم  مداتـسرف ؛ ار  هدامآ  زرف و  ياههچب  زا  نت  ود  نکب » ور  راک  نیمه  تسا . یبوخ  لح  هار  : » تفگ درک و 
یفطل .

ياههچب نمشد . مود  طخ  يولج  ياهرادراخ  میـس  هب  میدیـسر  میدش و  در  لوا  طخ  زا  دوب . ام  نادرگ  تبون  دوب و  هدش  عورـش  تایلمع 
تفگ : لاحشوخ  دش . زبس  میولج  یفطل  اضر  طخ ، فرط  نآ  دیسر  نامیاپ  ات  دندرک . زاب  ربعم  دندمآ  مدز و  ادص  ار  بیرخت 
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هییکشخ . اج  همه  تسین  هقطنم  ندوب  یلگ  زا  يربخ  چیه  اشگزاب ! ردارب  - 
تمس مداتسرف  [ 50  ] ینیما میحر  جاح  اب  مه  ار  رگید  ناهورگ  ود  پچ و  تمـس  مداتـسرف  یلبج  اضریلع  یهدـنامرف  هب  ار  ناهورگ  کـی 

میدـموا ام  تفگ : تفرگ و  سامت  میـسیب  اب  یلبج  اضریلع  هک  دوب  بش  تعاس 12  دوب .] هدـش  حورجم  ناهورگ  کی  هدـنامرف  . ] تسار
دنک ]. ادیپ  قاحلا  یلبج  ناهورگ  هب  مساق  نادرگ  دوب  رارق  . ] تسین يربخ  مساق  نادرگ  زا  اما  میدش ؛ رقتسم  نومدوخ  تیعقوم 

نسریم . اءاشنا ... مه  انوا  نیدب . ششوپ  بوخ  ور  هقطنم  نک و  رقتسم  هلصاف  اب  ار  اههچب  متفگ :
سامت هک  راب  نیا  اضریلع  دوبن . هک  دوبن  يربخ  مساق  نادرگ  زا  زونه  تشاد و  همادا  دـعب  زور  رهظ  تعاس 12  ات  اضریلع  اب  ام  ياهسامت 

یکمک . يورین  دش  یچ  سپ  هشیم  مومت  ام  ياهگنشف  تفگ : تفرگ 
مه یفرط  زا  فرط و  زا  تامهم  ورین و  دوبمک  میرادـن . تامهم  هک  تفگ  دـک  اب  راب  نیا  ینک ، تبحـص  زمر  اـب  هک  نک  یعـس  هک  متفگ 
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دوب . گنج  قیال  ناهدنامرف  زا  اضریلع  الا  دوش و  اهر  یمیسیب  ياهسامت  رد  اهدنب  دیق و  هک  دوب  هدش  ثعاب  نمشد  راشف 
دش !؟ یچ  مساق  نادرگ  نیا  سپ  اشگزاب ! دیچیپ : میسیب  یشوگ  رد  یلبج  يادص  زین  رگید  راب  کی 

، نینک تمواقم  : » تفگ يدـهم  اقآ  مدـش . يدـهم  اقآ  نماد  هب  تسد  متـشادن . یباوج  دیـسرپ . هنعط  اـب  لاـح  نیع  رد  هناـموصعم و  یلیخ 
دایز  نمشد  راشف  اما  دنتسه . هار  وت  متفگ  یلبج  هب  مه  نم  نسریم ».

هحفص 113 ] ] 

یبسامهط رداق  دندوب ؛ هدـش  دیهـش  یلبج  اضریلع  ياهورین  رتشیب  دـندیگنجیم ، هنابیرغ  دوب و  هدـش  مک  مه  اههچب  یعافد  تردـق  دوب و 
و ...

رد هب  ملاس  ناج  هکلهم  زا  دوب  هدنام  هزانج  دـنچ  ریز  هک  [ 51  ] نایئوراد اضر  جاح  طقف  دـندوب . هدز  صالخ  ریت  اههچب  همه  هب  اـهیقارع 
دوب . هدرب 

. دوب هدش  یمخز  مه  نادرگ  هدنامرف  دندوب و  هدـش  ریگرد  اهیقارع  اب  ناشتکرح  ریـسم  يوت  دیـسرن ، دوخ  تیعقوم  هب  زونه  مساق  نادرگ 
نم هب  يدـهم  اقآ  دوب . هداد  رارق  یتخـس  تیعقوم  رد  ار  ام  يدوخ ، ياهناگی  یخرب  ندرکن  لمع  گنهامه  نمـشد ، نیگنـس  ياهکتاپ 

میدوبن . رتشیب  رفن  دنچ  مدرک  هاگن  ار  مرب  رود و  هلجد ». رانک  ورب  اشگزاب ! : » تفگ دز و  میسیب 
میتسین ! رتشیب  رفن   5 يدهم 6 -  اقآ  متفگ :

ياهگید . سک  هن  هلجد ، رانک  ورب  مگیم  وت  هب  طقف  اشگزاب ! تفگ : یتحاران  اب  يدهم  اقآ 
میتسناوت گنهامه  تکرح  کی  اب  مداد و  شیارآ  ار  اههچب  دوب . نامهار  دس  یقارع  ياکشود  کی  میدرک . تکرح  متـشادرب و  ار  اههچب 

شیاهورین زا  ياهدع  اب  مه  رکشل  دنفادپ  نواعم  يدسا  یلعسابع  هلجد . رانک  میتفر  میدش و  در  یکچوک  لپ  زا  و  مییآرب . اکشود  سپ  زا 
تفرگ و سامت  نم  اب  هرابود  يدهم  اقآ  دندمآ . شیاهورین  اشگزاب و  هک  دیوگیم  يدهم  اقآ  هب  میـسیب  يوت  مدینـش  دندوب ، هلجد  رانک 

اجنوا »! ياهتفر  رکشل  کی  اب  هک  مدینش  اشگزاب  : » تفگ
ینیما و  میحر  جاح  دنتفگ  دندوب ، هتشگرب  ولج  زا  هک  ییاههچب 

هحفص 114 ] ] 

دیهـش یلبج  میحر و  جاح  مریمب . مریم  نم  ناردارب ! متفگ : مدرک و  عمج  یکییکی  ار  هدنام  یقاب  ياهورین  دندش . دیهـش  یلبج  اضریلع 
داین . هسرتیم  ای  تسا  هتسخ  یک  ره  هداتفا ، نم  ندرگ  رب  کنیا  ناشتیلووسم  ناهدش و 

اب دـندوب  یمخز  هک  رفن  ود  زا  ریغ  همه  هدـش . رارکت  اروشاـع  بش  مدرکیم  سح  دوب . اـههچب  عمج  رد  یبیجع  قوش  روش و  دوب و  بش 
دندمآ . نم 

هدروآ و راشف  نمشد  هلجد . قرـش  رد  فجن  رکـشل  روحم  نیریم  امـش  تفگ : ام  هب  میدرک . ادیپ  ار  يدهم  اقآ  میدمآ  میدرک و  تکرح 
نراد . کمک  هب  جایتحا  ننک . تمواقم  دیاش  دیاب و  هک  هچنانچ  نا  هتسنوتن  اهنآ 

لپ کـی  يرگید  تمـس  زا  دوب . هدـش  رجفنم  مشاـهینب  رمق  پیت  طـسوت  دـنک  هدافتـسا  نآ  زا  نمـشد  تفریم  لاـمتحا  هک  ار  [ 52  ] یلپ
نمشد ذوفن  يولج  میتسناوت  میدیگنج و  تخس  نمشد  اب  فجن و  رکشل  روحم  میتفر  ام  ولج . دمآیم  لپ  نآ  زا  نمشد  هک  دوب  یکچوک 

بقع ؟ يدرگرب  ياوخیم  اشگزاب ! ردارب  تفگ : مشیپ و  دمآ  دوب . یناخمتسر  ام  روحم  هدنامرف  میریگب . ار 
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هن ! متفگ :
مینزب . رگنس  نوتارب  ياوخیم  اشگزاب  ردارب  تفگ : مشیپ و  دمآ  اههچب  زا  یکی  متسشن . شرانک  دوب . یبآ  رهن 

ورـشیپ دروخیمن ، هویم  بوخ و  ياذـغ  دـشیم ، میاـق  رگنـس  رد  دـیابن  هدـنامرف  دـننکب . رگنـس  متـشاذگن  هبوـخ ». اـج  نیمه  هن ! : » متفگ
رد  هدنامرف  دیرخیم و ... ناج  هب  ار  تالکشم  تفریم و  شیاهورین 

هحفص 115 ] ] 

میدوب . هتفرگ  دای  يدهم  اقآ  زا  ار  اهنیا  ام  دوب ، نیا  ام  رظن 
دمـص دوب . تلع  رب  دیزم  زین  ماهدرک  رفـس  ناتـسود  غاد  دوب . هدرک  ماهفالک  یباوخیب  یگتـسخ و  مدوب . باوخیب  هک  دوب  زورهنابـش  هس 

دش يربخ  هگا  شاب . ولج  بظاوم  مشیم . دنلب  مباوخیم و  یمک  هدب ، ار  وتپ  متفگ  دمـص و  تسد  مداد  ار  نیبرود  دوب . مرانک  يدادادخ 
نک . مرادیب 

غامد و زا  تخیر . مه  هب  ار  نامز  نیمز و  بیهم  يراجفنا  هک  تشذگیم  مندیباوخ  زا  ردـقچ  منادیمن  مدـیباوخ . مرـس و  مدیـشک  ار  وتپ 
هتفرگ راخب  ار  اـج  همه  راـگنا  مدـیدیم ؛ دولآهم  ار  اـج  همه  دوب و  هتفرگ  ار  منامـشچ  يولج  يزیچ  دزیم . نوریب  نوخ  میاـهشوگ و ...
متـسد ات  رود . مزادنیب  منکب و  ار  دوب  نازیوآ  منامـشچ  يولج  هک  يزیچ  نآ  متـساوخ  متعاس  دـنب  اب  موشیم ، هفخ  مدرکیم  سح  تسا .

زا متیحورجم  بش  هرابرد  مدیمهف  ار  مدوخ  لاح  یتقو  دوب . شدعب  زور  هدفه  مدـش  رادـیب  یتقو  مدـیمهفن . يزیچ  رگید  مرـس ، هب  دیـسر 
دش ؟ رجفنم  هک  دوب  هراپمخ 60  مدیسرپ : يدادادخ  دمص 

مه يزیچ  نوا  تفگ : هک  دوب  وا  و  درک »... لاـچ  كاـخ  ریز  ار  وت  دـش و  رجفنم  وت  یبـجو  ود  رد  هک  دوب  پوت  هلولگ  مزیزع ! هن  : » تفگ
رود . شیزادنب  ینکب و  یتساوخیم  هک  دوب  تدوخ  زغم  دوب  نازیوآ  تنامشچ  يولج  زا  هک 

ياهشیـش رد  يور  زیربـت . یتـالحم  دیهـش  ناتـسرامیب  دـندرب  رچلیو  يور  اوادـم  يارب  اـهزور  زا  يزور  متــشادن . رطاـخ  هـب  يزیچ  رگید 
سکع نیا  راـگنا  مدیـسرپ  تسیک . هک  مرواـیب  رطاـخ  هب  متـسناوتیمن  یهتنم  دوب ، انـشآ  مرظنب  یلیخ  هک  دـندوب  هدز  یـسکع  ناتـسرامیب 

تسا ...، يرکاب  يدهم  اقآ  وا  دنتفگ : تسانشآ .

هحفص 117 ] ] 

تسا نم  ياضما  بیط  ياضما 

یهلاریخ  بیط 
تفگ داد ، يدهم  اقآ  ار  همان  نیا  نییامرفب ؛ تفگ : داد و  متسدب  ياهمان  دش و  رداچ  دراو  يردارب  هک  مدوب  نادرگ  یهدنامرف  رداچ  يوت 

امش . مدب 
مراد . یبجاو  راک  امش  اب  زاوها ؛ ایب  عیرس  یهللاریخ ! ردارب  مدناوخ : ار  همان  دوز 

داتـس نیلووسم  بیط ! ردارب  تفگ : يدهم  اقآ  دعب  میدرک و  یـسرپلاوحا  مالـس و  يدـهم . اقآ  دزن  مدـناسر  ار  مدوخ  مداتفا و  هار  هلجع  اب 
داتس يوت  امش  نیدلانیز . دیهش  تشادگرزب  سلجم  مق  مرب  دیاب  نم  هدش ، دیهش  [ 53  ] نیدلانیز يدهم  جاح  یصخرم ، دناهتفر  یگمه 

مدرگرب . نم  ات  نینک  یگدیسر  اهراک  هب  نیشاب و 
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تشگرب . مق  زا  يدهم  اقآ  دعب  زور  هس  ود  زاوها و  مدنام  نم 
مربخیب  اههچب  زا  هک  هزور  ود  نادرگ . مدرگرب  نیدب  هزاجا  هگا  يدهم  اقآ  متفگ : مدرک و  یتسدشیپ 

هحفص 118 ] ] 

مراد . راک  امش  اب  نیدرگرب ، تسین  مزال  هن ! تفگ :
کی اب  طقف  وتدوخ  نینک  کمک  رتشیب  نم  هب  دیاب  امـش  تفگ : نم  هب  ور  ماش  زا  دعب  يدـهم . اقآ  شیپ  داتـس  مدـنام  متفگن . يزیچ  رگید 

نکن . لوغشم  نادرگ 
ياج ای  طخ  وت  اهبش  هگا  مه  زاب  ماهدرک . یگرزب  راک  منک ، هرادا  ور  نادرگ  کـی  منوتب  هگا  مداوسمک ، یمدآ  نم  يرکاـب  اـقآ  متفگ :

متمدخ . رد  هشاب ، یجایتحا  نم  هب  ياهگید 
نینک . مکمک  يرگید  تیلووسم  رد  نیدب و  لیوحت  ور  نادرگ  دیاب  امش  هن ! تفگ :

مدیم . ماجنا  دایب ، رب  متسد  زا  يراک  ره  تفگ :
يراد . داوس  ردقچ  منیبب  سیونب  تفگ : يدهم  اقآ 

رادهگن  ار  ینیمخ  يدهم  بالقنا  ات  ایادخ  ایادخ ، - 
يدهم . اقآ  مداد  متشون  هک  دوب  ینتم  نیا 

تاکرادت لووسم  امش  هک  نراد  لیامت  داتس  ناردارب  همه  ینک ، لوبق  ور  رکـشل  تاکرادت  تیلووسم  هک  تسیفاک  نم  يارب  نیا  تفگ :
نیشاب .

زا راک  نیا  منادرگ . يورین  نم  ماهدوبن ، تاکرادت  يوت  لاحب  ات  هک  نم  هنیگنـس ، راک  نیا  تیلووسم  يدـهم  اقآ  متفگ : مدوب ، هناهب  لابند 
تسین . هتخاس  نم 

هک مه  امـش  ردام . مه  هشاـب و  ردـپ  مه  اهیجیـسب  يارب  هک  ماوخیم  تیلووسم  نیا  يارب  ور  یـسک  نم  تسین ، مه  اـهروطنیا  هن ! تفگ :
هشاب و ... هجوتم  اهورین  تالکشم  هب  هک  هشاب  تاکرادت  يوت  یسک  ماوخیم  نیتسه ، ام  يهمه  زا  رتگرزب  ینس  ظاحل  زا  دمحلا هللا 

نم  راک  نیا  يدهم  اقآ  هن ! مدرکن ؛ لوبق  مه  زاب  درک . مهیجوت  یلک 

هحفص 119 ] ] 

هاتوک هک  تسبیم  شقن  يدـهم  اقآ  هفایق  وت  یتحاراـن  هتفر  هتفر  تسیفاـک . نم  يارب  نادرگ  هداـیپ ، نادرگ  مدرگرب  نیدـب  هزاـجا  تسین .
اب هگا  منکیم . لوبق  يدهم ! اقآ  متفگ  تسا  يروطنیا  تیعـضو  مدید  ات  میدشیمن . شایتحاران  هب  یـضار  تقو  چیه  رکـشل  يوت  مدمآ .

مایم . هشیم  لح  رکشل  تاکرادت  تالکشم  نم  ندمآ 
دش . یفرعم  هاگرارق  تاکرادت  اهناگی و  هب  میاضما  رکشل  تاکرادت  لووسم  ناونع  هب  حبص  ادرف  دش . يرپس  بش  نآ 

، بیط ردارب  ياضما  راپـسب ، رطاخ  هب  بوخ  ور  اضما  نیا  تفگ : وا  هب  باطخ  يدـهم  اقآ  دوب . هاگرارق  تاکرادـت  لووسم  داژنيرثا  ردارب 
هسیونب ... يدایز  زیچ  هنوتیمن  هنییاپ ، شداوس  هنزیم ، اضما  طقف  ردارب  نیا  هنم . ياضما 

. میاهدرک تساوخرد  راـکنیا  يارب  سناـسیل  قوف  سناـسیل و  تالیـصحت  اـب  یلووـسم  امـش  زا  اـم  يدـهم ! اـقآ  تفگ : تشگرب  داژنيرثا 
هنوتیمن . نیا  نینکیم ؟ یفرعم  داوسمک  هدنمزر  کی  امش  تقونوا 
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تسا . نم  ياضما  وا  ياضما  نراد . تایبرجت »  » سناسیل ام  یهلاریخ  ردارب  تفگ : يدهم  اقآ 
مدش . راک  لوغشم  رکشل  تاکرادت  لووسم  ناونعب  تفگن . يزیچ  یسک  رگید 

نیا درک ؛ تبحـص  میارب  یلک  هار  يوت  هاگرارق . شمناسرب  نیـشام  اب  هک  تساوخ  نم  زا  يدـهم  اقآ  دوب . ردـب  تایلمع  زاغآ  زا  لـبق  زور 
نیشاب  بظاوم  طخ ، يوت  نیرایب  اهبش  ار  یتاکرادت  لیاسو  هشن ، لیم  فیح و  تاناکما  نینک  یعس  تسا  یتخس  تایلمع  تایلمع ،

هحفص 120 ] ] 

هربن و ... وب  هیضق  زا  نمشد 
راهان زا  دعب  زاوها . يوت  رکشل  داتـس  متـشگیمرب  ناشلزنم و  مدناسریم  ار  وا  دیاب  زاوها . میدیـسر  میدومیپ و  ار  هار  اهتبحـص  نیمه  اب 

رید داتـس  نیرب  هگا  یهللاریخ ، ردارب  هن  تفگ : مورب . داتـس  هب  نم  هک  درکن  لوبق  ناـشلزنم ، يولج  میدیـسر  یتـقو  هاـگرارق . متفریم  مه 
ام . لزنم  میریم  راهان  هتفایم ، بقع  اهراک  نینکیم و 

مدرگیمرب . دوز  داتس و  مریم  امش  هزاجا  اب  مشیمن  هداوناخ  محازم  متفگ : مدرکن  لوبق 
ناشیا میراد . نامهیم  راهان  يارب  درک ؛ ادص  ار  شرسمه  میدش ، هک  هناخ  لخاد  مدش . میلـست  وا  رارـصا  ربارب  رد  درکن و  لوبق  يدهم  اقآ 

تشاذگ . هرفس  لخاد  زپبآ  غرممخت  ات  هس  اب  باقشب  کی  درک و  نهپ  ار  هرفس  مه 
تسا . یفاضا  اهغرممخت  زا  یکی  منکیم  رکف  یهللاریخ  ردارب  تفگ  نم  هب  یهاگن  درک و  هرفس  هب  یهاگن  يدهم  اقآ 

هب راب  تسیب  لقادـح  درک ؛ رکـشت  شرـسمه  تامحز  زا  یلک  راهان  زا  دـعب  داد . شرـسمه  هب  ار  اهغرممخت  زا  یکی  مدرک . دـییأت  مه  نم 
میدشن »... هدنمرش  نومنامهم  زا  هنکن ، درد  نوتتسد  : » تفگ شمناخ 

میدرک ... تکرح  هاگرارق  فرط  هب  میدمآ و  نوریب  لزنم  زا  راهان  دعب 
[ . 54  ] يداوج ربکا  يدهم ، اقآ  دوب  هدنامن  ردب  تایلمع  عورش  هب  يزیچ 
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اپ نیرادن  قح  منکیمن ! لوبق  نم  نیدش ، دیهـش  نیتشذگ و  بآ  زا  امـش  هگا  تفگ : ات  ود  ام  هب  باطخ  دناوخارف و  دوخ  شیپ  ار  هدـنب  و 
اهراک نیا  تیلووسم  هشیم و  دراو  یتایلمع  هقطنم  هب  دپ 6  زا  طقف  رکـشل  تاناکما  هیلک  مدب . هزاجا  نم  هگم  نیراذب ، بآ  فرط  نوا  هب 

تساتود ... امش  هدهع  هب  مه 
اهراک دوب و  تایلمع  تخـس  تاظحل  دـشیم . لیـسگ  یتایلمع  هقطنم  هب  میدوب  هدز  هک  ياهنوب  زا  تاناکما  دوب و  هدـش  عورـش  تاـیلمع 

تـساوخیم هزاجا  تفرگیم و  سامت  يدهم  اقآ  اب  مادم  درکیم . یباتیب  مدـقم  طخ  هب  نتفر  يارب  يداوج  ربکا  دـشیم . راوشد  مکمک 
، داـتفا هار  روتوم  اـب  يداوج  اـت  مدـقم . طـخ  دورب  درذـگب و  بآ  زا  داد  هزاـجا  يدـهم  اـقآ  يداوج ، ررکم  رارـصا  زا  سپ  ولج ، دورب  هک 

يداوج دیسر  ربخ  مه  دعب  دندرب . ورف  شتآ  ماک  هب  ار  هقطنم  دنتخیر  هک  ییاهبمب  اب  دندش و  رهاظ  روه  نامسآ  رد  نمشد  ياهامیپاوه 
دوب ینیگنـس  غاد  دیچیپ . هقطنم  رد  يدهم  اقآ  ندش  ینامـسآ  ربخ  ربکا ، تداهـش  لابند  هب  تسا . هدش  دیهـش  بمب  شکرت  تباصا  رثا  رب 

يدهم ... اقآ  رادید  ترسح  میدوب و  هدنام  ام  رگید  درک . تخس  نامیارب  ار  طیارش  اعقاو  هک 
مدوب رکـشل  تاکرادت  لووسم  تفر . درک و  اهر  روطنامه  دشیمن  میدوب ، هدرک  هقطنم  دراو  يدایز  تاناکما  تفرگ . نایاپ  ردـب  تایلمع 
يوت تایلمع  مامتا  زا  سپ  هاـم  تفه  اـت  دوش ... لـیم  فیح و  تاـناکما  دـیراذگن  هک  دوب  مشوگ  يوت  زونه  يدـهم  اـقآ  ياهشرافـس  و 
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منادرگرب و ... رکشل  داتس  هب  ار  تاناکما  یمامت  ات  مدماین  یصخرم  هب  مدنام و  هقطنم 
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تسامش تداهش  لحم  اجنیا 

یتمرح  میرک 
هدش ثعاب  هقطنم  يراوشد  نیمه  دوب و  يراوشد  هدیچیپ و  يهقطنم  میدرکیم . راک  دیز  هاگساپ  رد  یتایلمع  يور  ربیخ ، تایلمع  زا  دعب 

هقطنم رد  میدرکیم  یعـس  میدشیم  وربور  يدیدج  عناوم  اب  ییاسانـش  يارب  میتفریم  هک  راب  ره  دورب . ولج  دـنک  ییاسانـش  راک  هک  دوب 
دورب . ول  تایلمع  ام  یطایتحایب  نیرتکچوک  يور  دوشب و  ام  تاکرحت  هجوتم  نمشد  هک  مینکن  داجیا  تیساسح 

يدمحم دـمحم  ردارب  اب  تفرگیمرب  رد  ار  ات 6  لاناک 1  زا  هک  یلامـش  روحم  تیلووسم  تفرگیم ؛ تروص  روحم  ود  زا  ییاسانـش  راک 
نم . اب  دشیم ، لماش  ار  ات 11  لاناک 7  زا  هک  یبونج  روحم  تیلووسم  دوب و 

اقآ دیمح  تداهش  زا  دعب  درکیمن . عناق  ار  يدهم  اقآ  اهشرازگ  نیا  یهتنم  میدادیم . يدهم  اقآ  هب  بترم  ار  ییاسانـش  ياهمیت  شرازگ 
، ییاسانش ياهربعم  دادیم ؛ رظن  شدوخ  مه  لیاسم  نیرتزیر  يور  دوب و  اهراک  ریگیپ  شدوخ  يدهم  اقآ  نایچغای ، یضترم  اقآ  يرکاب و 
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یهتنم دندرکیم . يریگیپ  یـضترم  اقآ  اقآ و  دیمح  الومعم  ار  اهراک  نیا  هقطنم و ... اب  هاگدید  زا  اهشرازگ  قیبطت  اهنادرگ ، دـح  نییعت 
يزور درکیمن . لوبق  یـسک  زا  ار  یهاتوک  ضامغا و  نیرتکچوک  اهراک و  هب  دوب  هدـیبسچ  تخـس  تفـس و  یلیخ  يدـهم  اـقآ  راـب  نیا 

دنور مه  ام  دـش . ایوج  ار  اهییاسانـش  تیعـضو  نیرخآ  تساوخ و  هاگرارق  هب  ییاسانـش  ياـهروحم  لووسم  ناونعب  ار  هدـنب  يدـمحم و 
میداد . حیضوت  ار  ییاسانش  تفرشیپ 

ام هب  ور  درک و  يراذگتمالع  ار  نمشد  هقطنم  زا  هطقن  ود  تشاد ، شتسد  يوت  هک  یملق  اب  دوب . هریخ  رکـشل  یتایلمع  هشقن  هب  يدهم  اقآ 
مریذپیمن . مه  ياهناهب  رذع و  چیه  هشب ، مومت  ییاسانش  دیاب  بشما  تسامش ! تداهش  لحم  اجنیا  تفگ :

مارآ ياهظحل  دوب و  هدیسر  لقادح  هب  شکاروخ  باوخ و  دیشکیم . شود  هب  ار  رکـشل  کی  تیلووسم  نیگنـس  راب  ییاهنت  هب  يدهم  اقآ 
هدنامرف هتـساوخ  دـیاب  هدـش ، روج  ره  میتشاد  میمـصت  نوریب و  میدـمآ  يدـهم  اقآ  شیپ  زا  میتشادـن . نتفگ  يارب  يزیچ  تشادـن . رارق  و 

نیا هب  نمشد ، هقطنم  لد  هب  دندز  فعاضم  يراودیما  اب  یلو  لبق  ياهبش  لثم  ییاسانش  ياهمیت  زین  بش  نآ  مینک . یلمع  ار  نامرکـشل 
اقآ هتساوخ  هک  میدوب  لاحـشوخ  مینک . مامت  روحم  ود  ره  رد  ار  ییاسانـش  راک  حبـص  ات  میتسناوت  بوخ  هچ  مینک و  مامت  ار  راک  هک  دیما 

ریسا هگا  میدوب ؛ هدش  نارگن  لد  مکمک  دشن . يربخ  يدمحم  دمحم  زا  دنتشگرب  اهمیت  همه  دش و  حبص  یتقو  میاهدرک . یلمع  ار  يدهم 
هب يردـق  هب  وا  دـمآ . يدـمحم  بش ، یکیرات  رد  میدـناسر و  بش  هب  دوب  یتبیـصم  ره  اـب  ار  زور  نآ  رگید . رگا  اهدـص  و  یچ ...!؟ هشب ،

دندوب  هتسناوتن  اههچب  هیقب  هک  دوب  هدرک  ذوفن  نمشد  عضاوم  قمع 
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دوب و هدروخرب  زور  هب  تشگرب  ماگنه  دوب ، هدرک  روبع  اجنآ  زا  هدرک و  ادـیپ  ار  ناـشربعم  اـهیقارع ، نیم  نادـیم  يوت  دـنورب . شهارمه 
طخ دوب  هتـشگرب  اوه  یکیرات  زا  سپ  دوب و  هدنام  اجنامه  بش  ات  هدش و  یفخم  يرگنـس  لخاد  دـنوشن ، شاهجوتم  اهیقارع  هکنیا  يارب 

اجنیا یتایلمع  ناهدنامرف ، دید  حالص  اب  راک  همادا  رد  دوب . ییاسانـش  ياههچب  دزنابز  رگیدمه  هب  يدهم  اقآ  يدمحم و  تدارا  نامدوخ .
ردب . یتایلمع  هقطنم  میدمآ  تفرگن و  تروص 

هلـصاف دوب . يراوشد  تخـس و  تایلمع  ردب  دش . زاغآ  تعاس 23:30  س )  ) ارهز همطاف  ای  زمر  اـب  لاس 63  هام  دنفسا  [ 55  ] ردب تایلمع 
لاقتنا تشادن . ینیمز  یکاخ و  هداج  عون  چیه  و  دوب . رازین  زا  هدیشوپ  و  دکار ) بآ   ) روه رتمولیک  دودح 10  نمشد  طخ  ات  ییاهر  هطقن 

راک ياپ  هب  ندیسر  ات  نمـشد  اب  يریگرد  هزاجا  تفرگیم . تروص  دیاب  نمـشد  طخ  هب  یهتنم  کیراب  ياههاربآ  زا  قیاق  ملب و  اب  اهورین 
همه میدرکیم . یط  زور  رد  روه  یهایگ  شـشوپ  زا  هدافتـسا  اب  ار  ریـسم  زا  یـشخب  دیاب  داتفایم . هرطاخم  هب  تایلمع  لک  هک  میتشادن  ار 

؛ دوب يرگید  زیچ  کی  يدهم  اقآ  رظن  تقد  تیـساسح و  یهتنم  دـندادیم  ناشن  تیـساسح  تایلمع  یتامدـقم  ياهراک  يور  ناهدـنامرف 
ار ندیگنج  راو  نیـسح  فلتخم  ياهتصرف  طیارـش و  رد  تساوخیم و  رظن  دادیم ، حرط  درکیم ، کچ  ار  تشرد  زیر و  دراوم  یمامت 

دشیم . رکذتم  هدنمزر  ياههچب  ناهدنامرف و  هب 
ياهورین  [ ، 56  ] یهللادبع باصق  رغصا  یهدنامرف  هب  مالسلاهیلع )  ) نیسح ماما  یمظن و  دیشمج  یهدنامرف  هب  ادهشلادیس  نادرگ  ود 
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مدوب . ادهشلادیس  نادرگ  روحم  ییاسانش  لووسم  مه  نم  هک  دندوب  اروشاع  رکشل  نکشطخ 
دندرکیم . يرامش  هظحل  تکرح  يارب  هتوم  ههاربآ  يادتبا  رد  هلکسا  يور  رب  نکش  طخ  ياهورین  دوب و  ماگنه  رهظ 

. دوب هتفرورف  تیونعم  زا  ياهلاهرد  روه  تفرگرب . رد  ار  روه  ییاروشاع  ناگدنمزر  قاتشم  ياههرجنح  زا  ناذا  يادص  دش  هک  زامن  تقو 
رابکـشا و ياهمـشچ  درکیم . زاین  زار و  شیادـخ  اـب  دوب و  شدوخ  ملاـع  رد  ياهدـنمزر  ره  دنداتـسیا . زاـمن  هب  همه  دـش  ماـمت  هک  ناذا 
هب يدـهم  اـقآ  رهظ  زا  دـعب  هس  تعاـس  دوـب ... هتفرگ  دوـخ  هب  ییادـخ  گـنر  زیچ  همه  تاـظحل  نآ  رد  دروـخیم . ناـکت  هک  ییاـههناش 

تعافش لوق  دندشیم و  ادج  رگیدمه  زا  رابکشا  ینامـشچ  اب  نکـش  طخ  ياهورین  دننک . تکرح  هک  داد  روتـسد  اهنادرگ  ناهدنامرف 
دنتفرگیم .

زازتها رد  شقیاق  رد  مالسلاهیلع )  ) نیسح ای  ناریا و  یمالسا  يروهمج  ياهمچرپ  دوب و  هداتسیا  قیاق  لخاد  هتوم  هاربآ  يادتبا  يدهم  اقآ 
. درکیم ياهیصوت  دناوخیم و  دوخ  شیپ  کی  هب  کی  ار  ناهدنامرف  درکیم . هاگن  دندرکیم  یظفاحادخ  رگیدمه  زا  هک  اههچب  هب  دوب .

ادصیب مارآ و  تکرح  يور  تفگیم . يزیچ  دادیم و  ناکت  تسد  دـندشیم ، در  شنامـشچ  يولج  يولج  زا  اهملب  رب  راوس  هک  اهورین 
مالـس و شکیدزن ، متفر  دز . میادـص  هک  مدرکیم  هتوم  ههاربآ  دراو  ار  اهملب  متـشاد  درکیم . شرافـس  دایز  نمـشد  طخ  هب  ندیـسر  اـت 

يوت ننکن ، شومارف  ار  ادخ  رکذ  نیگب  اههچب  هب  میرک ! اقآ  تفگ : يدهم  اقآ  دـعب  میتفگ و  مه  هب  يدیـشابن  هتـسخ  میدرک . یـسرپلاوحا 
چیه  نیدید ، يزیچ  يرتپوکیله  هگا  دنب ، لیس  هب  ندیسر  ات  ریسم 
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قح یلو  نیریگب  هانپ  اهرازین  لخاد  نیرب  عیرـس  هنزب ، تساوخ  کشوم  اـب  ار  امـش  يرتپوکیله  هگا  یتح  هرادـن ، يزادـناریت  قح  سک 
نیرادن ... يزادناریت 
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میدش . رود  هلکسا  زا  مارآ  مارآ  مدرک و  یظفاحادخ  يدهم  اقآ  اب 
رد نمـشد  رتپوکیله  دنورف  ود  هلک  رـس و  اجنیا  یلو  دوب ؛ هداتفین  یـصاخ  قافتا  اجنیا  ات  میدیـسر ، حتف  یهار  هس  هب  بورغ  ياهکیدزن 

و . » اهرازین لخاد  میدیزخ  عیرس  یلمعلاسکع  چیهیب  يدهم  اقآ  هیصوت  هب  ام . رـس  يالاب  دندمآیم  تسرد  هک  دش  رهاظ  روه  نامـسآ 
دنتـشگرب دـعب  دـندز و  نامـسآ  رد  یخرچ  اهرتپوکیله  میتساوخیم . ار  رتپوکیله  رـش  عفد  ادـخ  زا  ناملد  يوت  میدـناوخیم و  اـنلعج »

همادا نمـشد  طخ  هب  ندیـسر  ات  نامهار  هب  لاعتم  دنوادخ  هاگرد  هب  رکـش  اب  دوب و  هدـمآ  رد  بآ  زا  تسرد  يدـهم  اقآ  ینیبشیپ  دـنتفر .
میداد .

دندیسر ... دوخ  فادها  هب  نکش  طخ  ياهنادرگ  دش و  ماجنا  تایلمع 
. دادیم ار  مزال  تاروتـسد  ناهدـنامرف  هب  میـسیب  اب  درکیم و  یـسررب  ار  تایلمع  هقطنم  لوا ، دنبلیـس  زا  يدـهم  اقآ  تایلمع ، لوا  زور 
. دـنهد ماجنا  لد  ناج و  اب  دـهدب  يروتـسد  يدـهم  اقآ  دـندوب  رـضاح  دـندیکلپیم و  شرب  رود و  مه  نکـش  طـخ  ياـهورین  زا  يدادـعت 

دنتخیرگیم . رغصایلع  نادرگ  روحم  زا  یقارع  ياهکنات 
هک اهکنات  نیا  زا  مادک  ره  ینودیمن  ننک ؟ رارف  اهکنات  نیراذیم  ارچ  ولیقت ! ردارب  تفگ : رغصایلع  نادرگ  هدنامرف  هب  میسیب  يوت 

هنوسرب ... تداهش  هب  ار  ام  یجیسب  هدنمزر  اههد  هنوتیم  کی  ره  يدعب  تایلمع  ای  تایلمع  نیا  همادا  رد  نریم ، ام  هرصاحم  زا  ملاس 
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مدوخ و ... تسه و  یچمیسیب  میتسین ، رتشیب  رفن  دنچ  میرادن ، ورین  يدهم ! اقآ  تفگ : ولیقت 
يولج ورب  رادرب  ار  یجیپرآ  تدوخ  تایچمیسیب . تسد  هدب  ار  میسیب  دوز  مرادن ، ورین  یگیم  ییاجنوا و  تدوخ  تفگ : يدهم  اقآ 

ریگب . ار  اهکنات  رارف 
دزن . یفرح  يدهم  اقآ  فرح  يور  رگید  رغصایلع  نادرگ  هدنامرف 

فرطب هقطنم  لامـش  تمـسق  زا  هک  ناـشرارف  هار  مه  هیقب  دز ، ار  اـهکنات  زا  اـت  ود  یکی  اـهکنات . راکـش  تفر  تشادرب و  ار  یجیپرآ 
میتفرگ . تمینغ  هب  دندش و  هرصاحم  دنورب  دنتسناوتن  دش و  هتسب  دوب ، بونج  رد  نویامه  ياتسور 

. دوب نت  هب  نت  گـنج  دنتـشاد و  نمـشد  اـب  یتخـس  گـنج  اروشاـع  رکـشل  ناگدـنمزر  نویاـمه -  ياتـسور  هقطنم -  یبونج  تمـسق  رد 
دندیگنجیم . اههچب  شوداشود  روحم  نیا  رد  مه  [ 58  ] ییالجت یلع  و  [ 57  ] یناخمتسر

یلع میتشادن . هقطنم  رد  يرثؤم  ییاوه  دـنفادپ  دـندرکیم و  نارابمب  ار  هقطنم  بترم  نمـشد  ياهامیپاوه  ردـب ، تایلمع  تخـس  ياهزور 
یتالکشم رگید  زا  درکیم . ار  دوخ  شالت  یعـس و  هک  تشاد  يرثؤم  شقن  نمـشد  ياهامیپاوه  اهرتپوکیله و  نداد  يرارف  رد  ییالجت 

رکـشل ياپمه  دـندوب  هتـسناوتن  هک  دوب  اهناگی  رگید  ندرکن  لمع  گنهامه  دوب ، يدـهم  اـقآ  لـمع  تعرـس  يدـنک  ثعاـب  ردـب  رد  هک 
دننزب ... بقع  ار  نمشد  اروشاع 
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مه تسد  هب  تسد  اهیقارع ، نیگنـس  تاودا  کنات و  پوت و  مه  نیمز  زا  اـهامیپاوه و  نامـسآ  زا  دوب . اـسرفتقاط  تخـس و  اـهیریگرد 
دندوب . هدرک  نادنچ  دص  ار  ردب  تالکشم  هداد و 

البرک يادهـش  دای  هب  سک  ره  هلجد و  رانک  هب  دندیـسر  يدهم  اقآ  رـس  تشپ  ادهـشلادیس -  نادرگ  اتدمع  اروشاع -  رکـشل  ناگدـنمزر 
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. دوب هتفرگن  ناـیاپ  زونه  رکـشل  تیرومأـم  مینک . روـبع  هلجد  زا  هک  دوـب  مطـالت  رد  يدـهم  اـقآ  دروآ . اـجب  رکـش  زاـمن  تخاـس و  وـضو 
رد نمشد  دوش . هدز  هلجد  يور  رب  یلپ  درکیم  شالت  ردب ، مراهچ  زور  رصع  دوب . هرامعلا  هرـصب -  نابوتا  فرـصت  يدهم  اقآ  تیرومأم 

هلجد .) بونج   ) تشادن یمظنم  طخ  دوب و  هدنکارپ  هلجد  يوس  نآ 
يوس نآ  رد  هک  درک  صخـشم  لپ  ندز  يارب  ار  هلجد  هناخدور  لحاس  زا  ياهطقن  درکیم . یباتیب  یلیخ  هلجد  زا  روبع  يارب  يدـهم  اقآ 
هلجد زا  قیاق  اب  اههدـنمزر  زا  يدادـعت  بش  نامه  دوب . هدـش  فورعم  ياهسیک  هب  ام  نایم  رد  هک  هلجد  زا  ياهطقن  هب  دـشیم  یهتنم  هلجد 
هلجد يور  رب  وررفن  لپ  دندیـسر و  اهلپ  وا  زا  دعب  تشذگ و  بآ  زا  قیاق  اب  مجنپ  زور  يدهم  اقآ  دوخ  دنتفرگ و  یلپرـس  دندرک و  روبع 

يدهم . اقآ  یکیتکات  هاگرارق  رگنس  دش  هلجد  فرط  نیا  رد  لپ  يادتبا  دش . هدز 
هچ هب  يدهم  اقآ  ایادخ ! متفگ ؛ دوخ  اب  هلجد . ناور  بآ  هب  دوب  هتخود  مشچ  دناوخیم و  زامن  هلجد  رانک  رد  يدهم  اقآ  مراهچ  زور  رهظ 
هب شندش  هریخ  نآ  زار  مدینش  ار  يدهم  اقآ  تداهش  ربخ  یتقو  ههبج . تشپ  متـشگرب  مدش و  یمخز  نم  مجنپ  زور  حبـص  دنکیم ؟ رکف 

دندادیم ... شناشن  ار  شتداهش  لحم  هکئالم  دیاش  متفگ  دوخ  اب  دش ؛ راکشآ  نم  يارب  هلجد  بآ 
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ردب ياهبش 

یلامج  یلع 
نیـشام لاـبند  رد  هب  رد  میریگب . تمینغ  نمـشد  زا  يرتمیلیم  پوت 105  هضبق  هدجیه  میدوب  هتـسناوت  ام  دوب و  هدـش  عورـش  ردـب  تایلمع 

اجنآ رگا  دندرکن . یهجوت  یلو  مدرک ؛ سامتلا  متخادـنا و  ور  تفریم ، منامگ  هک  سک  ره  هب  بقع . میـشکب  ار  اهیتمینغ  نیا  هک  مدوب 
هک مدرک  رکف  هچ  ره  ههبج . تشپ  میدربیم  ار  اهنیا  دیاب  دوب  هدشن  رید  ات  دنتفریم . نیب  زا  درکیم و  نارابمب  نمـشد  میتشادیم  ناشهگن 

بش و یکیرات  رد  میوگب . شدوخ  هب  منک و  ادیپ  ار  يدهم  اقآ  دیـسر  مرکف  هب  هکنیا  ات  دادـن . دـق  ییاج  هب  ملقع  منک ، هچ  اهپوت  نیا  اب 
هتـشذگ همین  زا  بش  مدرک ، شیادیپ  ياهسیک  ناتـسلخن  يوت  تسا . ياهسیک  يوت  دنتفگ  متفرگ . ار  يدهم  اقآ  غارـس  نامایب ، شتآ  ریز 

کی دندوب  هدرک  عمج  ار  اهدوگ و ... جرخ  اهنیم و  داتسرفیم . هرامعلا  هرـصب  نابوتا  مادهنا  يارب  ار  بیرخت  ياههچب  رب و  تشاد  دوب و 
اج .

هتسشن  شتروص  رس و  رب  رابغ  درگ و  دزیم . جوم  شاهرهچ  رد  یگتسخ 

هحفص 132 ] ] 

ات هگا  بقع . مربب  ورانیا  هنکیمن  کـمک  سک  چـیه  میاهتفرگ ، تمینغ  يرتمیلیم  پوت 105  هضبق  هدـجیه  متفگ : يدـهم  اقآ  هب  ور  دوب .
ننکیم ... ناشنارابمب  اهامیپاوه  ننامب ، اجنیا  ادرف 

نیوش ! تحار  امش  ات  دشکب  ارم  ادخ  تفگ : تشگرب 
دش . دیدپان  اههدید  زا  بش  یکیرات  رد  دش و  دنلب  تفگ و  ار  نیا 
مدوب . هدرک  ادیپ  يدیدش  یگدادلد  عون  کی  ردب  عورش  زا  شیپ 

تقو چـیه  هرتهب » هشاب ، شناـمزاس  کـمک  هنکب و  ور  شدوخ  راـک  یک  ره  : » تفگ مشاـب . نوتراـنک  تاـیلمع  يوت  نیدـب  هزاـجا  متفگ :
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رد رکـشل  ياهدـحاو  ناهدـنامرف  اب  هک  ياهسلج  نیلوا  رد  دوشب ؛ شترطاخ  شجنر  ثعاـب  هک  منکب  يراـک  اـی  منزب  یفرح  متـساوخیمن 
یمارآ يادص  اب  هظحل  کی  . منک عورش  ار  مفرح  هنوگچ  هک  متـشاد  هروشلد  نم  دندادیم و  شرازگ  اهدحاو  ناهدنامرف  مدوب  شروضح 

هب هچنآ  اما  متفگ . ییاهزیچ  هتـسب  هتـسکش  تفرگ . مارآ  داتفا و  بات  بت و  زا  مبلق  شاهتفگ  نیا  اب  نییامرفب ». امـش  یلامج  ياقآ  : » تفگ
دادن . دوخ  تلاح  رد  يرییغت  چیه  تسشن و  وناز  ود  يور  اهتنا  ات  هسلج  عورش  زا  دوب  يدهم  اقآ  تناتم  بدا و  دوب  هتشاد  او  متریح 

يدهم اقآ  رس  تشپ  ار  زامن  هک  میتشاد  رارـصا  ام  يود  ره  نم . يولوم و  یفطـصم  اقآ  دوب و  يدهم  اقآ  رگنـس  يوت  دوب . رهظ  زامن  تقو 
نیب میدناوخ ... وا  تماما  اب  ار  رهظ  زامن  شهاوخ  اب  رگنس . هراوید  هب  دروخ  شتشپ  هک  تفر  بقع  ردق  نیا  درکیمن  لوبق  یلو  میناوخب .

میتشادن تقایل  يدهم ! اقآ  : » متفگ دوب . هدرک  مامت  ار  رصع  زامن  میتشگرب  یتقو  داتسرف . نوریب  رگنس  زا  يراک  یپ  ار  ام  يود  ره  زامن  ود 
دز ... هقلح  منامشچ  رد  کشا  مراد »...!؟ هانگ  مک  مدوخ  نم  : » تفگ مینک »؟ ادتقا  امش  هب 
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ردب دیشروخ 

ییاضر  یلقیدهم 
لابند درکیم و  فعاضم  ار  امرس  ساسحا  یصاوغ  سابل  اب  هارمه  مسیخ  ندب  دوب و  هتشگ  هریچ  منت  رب  بش  يامرس  تایلمع و  یگتـسخ 

هک ... مدوب  یمرگ  ياج 
دیشروخ رون  هکنیا  دیما  هب  مدوب  هتسشن  دنبلیـس  يور  مه  نم  دوب ، ینیمخ  نارای  ياهینامرهق  رگهراظن  دوب و  هدرک  عولط  ردب  دیـشروخ 

دیامن . رود  مندب  زا  ار  هتشذگ  بش  يامرس  دنک و  مشزاون 
اب هک  تسا  ییاروشاع  رادرـس  نیا  مدرک  ساسحا  ملد  رد  دندمآیم . مدوب  هتـسشن  هک  ییاج  هب  هک  مدید  ار  یعمج  دنبلیـس  يور  رود  زا 

مـسدح مدـید  ولج  متفر  دوب . يرکـشل  شدوخ  ییاهنت  هب  دـمآیم و  دـنوادخ  هب  نیقی  لکوت و  زا  رپ  یلد  اـب  زوریپ و  راوتـسا و  ياـهماگ 
زا یلک  هب  ار  منت  یگتسخ  يدهم  اقآ  اب  یسوبور  تفگ . مه  ار  دیشابن  هتسخ  داد و  ار  مالس  مهدب  مالـس  نم  هک  نیا  زا  لبق  هدوب ، تسرد 

رد  ات  مشاب  ناشیا  هارمه  هک  درک  تساوخرد  مداد . باوج  هک  درک  یتالاؤس  بش  رد  اهورین  يورشیپ  هتشذگ و  بش  هب  عجار  درب و  نایم 
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منکب . راک  موزل  عقاوم 
رغال يامیس  مدیسر . دندوب ، هتشاذگ  نآ  يور  ییاوه  دض  لولراهچ  کی  اهیقارع  هک  دنبلیس  رانک  یعونصم  ياهپت  هب  يدهم  اقآ  هارمه 

هب هقطنم  بونج  تمـسق  زا  یقارع  ياهکنات  تخادـنایم . مالـسا  ردـص  رد  ربمایپ  نارای  دای  هب  ار  ناسنا  شاینارون  هرهچ  يدـهم و  اـقآ 
نیراذن تفگ : تفرگ و  سامت  دوب  هدرک  تایلمع  اجنآ  رد  هک  ینادرگ  هدنامرف  اب  دندوب . رارف  لاح  رد  هلجد  تشپ  هقطنم و  لامش  تمس 

دننزیم ... کتاپ  هرابود  هک  ننک  رارف  اهکنات 
قارع مود  طخ  هب  تفگ : يدهم  اقآ  دعب  تمـس » نآ  هب  متفر  نم  يدهم  اقآ  : » تفگ دوب ، يدـهم  اقآ  هارمه  هک  یناخمتـسر  عقوم  نیا  رد 
هاگن هلجد  تمس  هب  هتسشن و  مود  زیرکاخ  تشپ  هک  میدید  ار  داجس  ماما  نادرگ  هدنامرف  يدحا  دیمح  اجنآ  رد  میدرک و  تکرح  میورب .

زا دیاش  هک  دیما  نیا  هب  دندرکیم . عافد  نآ  زا  تدـش  هب  اهیقارع  دوب و  نمـشد  میهاربا ) هاوق   ) هاگرارق هلجد ، مود و  طخ  نیب  ام  درکیم .
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. مداد حیضوت  يدهم  اقآ  يارب  ار  رکشل  ياهورین  يورشیپ  دودح  هقطنم و  تیعضو  دننک . يریگولج  هلجد  تمس  هب  ام  ياهورین  يورـشیپ 
.« ننک ترایز  ار  البرک  نهاوخیم  انیا  نیـشن  اهیجیـسب  نیا  عنام   » هک درکیم  همزمز  هاگرارق  يوت  اهیقارع  تمـس  هب  زنط  هیاـم  ناـج  اـب 

. دوب هدش  رقتسم  مود  طخ  تشپ  رد  هدیـشک و  ولج  دوب  هدرک  هناناج  يدربن  دوب و  نکـش  طخ  بش  هک  مالـسلاهیلع )  ) ادهـشلادیس نادرگ 
اهورین هب  : » تفگ نیریم »؟ اجک  يدهم  اقآ  : » مدیـسرپ دومن  تکرح  اهیقارع  فرط  هب  درک و  روبع  مود  طخ  زیرکاخ  يور  زا  يدـهم  اقآ 

هدش و دـنلب  زیرکاخ  تشپ  زا  یـصاخ  قوش  روش و  اب  ادهـشلادیس  نادرگ  ياهورین  هلمج  نیا  نتفگ  اب  نییایب » مه  امـش  تفر  يدـهم  وگب 
هدنامرف  رس  تشپ 
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رب ار  رارف  ام  ياهورین  تمظع  ندـید  اب  لباقم  هقطنم  هاگرارق و  رد  رقتـسم  یقارع  ياهورین  دـندرک . تکرح  نمـشد  تمـس  هب  ناشدیـشر 
يرکاب يدهم  اقآ  دندش . روهلمح  ام  يوس  هب  نمشد  ياهرتپوکیله  میدش  هک  هاگرارق  دراو  دندش . میلست  زین  ياهدع  هداد و  حیجرت  رارق 

زادنیب . راک  ار  یقارع  ياکشود  ورب  تفگ : درک و  نم  هب  ور 
هکنآ نودـب  میدرک و  يزادـناریت  اهرتپوکیله  يوس  هب  هدرک و  يزادـناهار  ار  یقارع  ياهاکـشود  زا  ات  ود  ناردارب  زا  ياهدـع  کمک  هب 

شلابند شفک  نودـب  ياپ  اـب  لد  ناـج و  هب  دادیم  يدـهم  اـقآ  هک  يروتـسد  ره  دـندش . رود  هقطنم  نامـسآ  زا  دـنروایب  تسدـب  یقیفوت 
يادهش نوچمه  ینازیزع  تداهـش  زا  یبیرغ  ساسحا  ناشیا  متـساوخیم  اما  درکیم ؛ نادنچ  ود  ار  مندب  تیذا  یـصاوغ  سابل  متفریم و 

هب نمـشد  تمواقم  نمـشد  تمواقم  نودـب  میدرک و  تکرح  هلجد  يوس  هب  مییامن ؛ مک  شیاـهمغ  زا  ار  یمغ  لقادـح  دـیامنن و  ار  ربیخ 
هرابود دـنتفگیم : دـندرکیمن ، رواب  اهنآ  داد . ار  هلجد  هب  ندیـسر  ربخ  تفرگ و  سامت  هاـگرارق  اـب  يرکاـب  يدـهم  اـقآ  میدیـسر . هلجد 

نیتسه »؟ هلجد  رد  هک  نینک  یسررب 
ماما هنشت  نابل  دایب  مدرک و  رکش  هدجـس  متفرگ و  وضو  هلجد  زا  دندوب . ریگرد  لوا  دنبلیـس  رد  زونه  هدننک  لمع  ياهرکـشل  رثکا  نوچ 
ماما نادرگ  نیورب و  بونج  تمـس  هب  يراکـش  بوقعی  اب  : » تفگ دز و  میادص  يدهم  اقآ  مدروخن . بآ  هلجد  زا  مالـسلاهیلع )  ) نادیهش

هلجد . رانک  نیرایب  ار  مالسلاهیلع )  ) نیسح
دراو مشوپب . منک و  ادـیپ  یقارع  نیتوپ  ات  مدوب  يرگنـس  لاـبند  تفریم و  ورف  میاـهاپ  رد  هقطنم  ياـهراخ  میدرک . تکرح  متفگ و  مشچ 

ام  رگنس ، نوریب  زا  ییادص  وجتسج ... لوغشم  مدش و  يرگنس 
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: متفگ تلاجخ  اب  تخاس . يراج  متروص  رد  ار  یگدنمرـش  قرع  يدهم  اقآ  يانـشآ  يادص  دینکیم ؟ راکچ  نمؤم  درک ؛ دوخ  هجوتم  ار 
مرادرب . نتشگرب  عقوم  ات  مراذب  اجنیا  رد  متساوخیم  ار  یقارع  كرادم 

تسا . مهم  گنج  . تسین مهم  كرادم  تفگ :
رد میدـناسر . هلجد  هب  ار  مالـسلاهیلع )  ) نیـسح ماما  نادرگ  میدرک و  تکرح  هطور  فرط  هب  یـصاوغ  سابل  ناـمه  هنهرب و  ياـپ  اـب  زاـب 
اقآ لوا  طخ  رانک  میتشارب . اجنآ  زا  زین  ار  ییالبرک  تبرت  كربت ، هب  میدومن و  ترایز  دوب ، هلجد  رانک  رد  ياهدازماـما  نویاـمه  ياتـسور 

دناهتخادنا هلجد  بآ  هب  وکنیج  قیاق  ملب و  کی  هک  مدش  هجوتم  تفگ و  يدیـشابن  هتـسخ  مه  وا  متفگ . ار  نایرج  عقوام  مدید . ار  يدهم 
نالف رد  هک  دمآ  ملابند  یمراص  فسوی  ردارب  مورب . اهنآ  اب  مه  نم  متـساوخیم  هدش ، عورـش  هلجد  يوس  نآ  هب  مالـسا  ياهورین  روبع  و 
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. هتسشن اجنآ  رد  مه  يدهم  اقآ  هک  مدید  متفر . عیرس  دهاوخیم . ار  وت  رکـشل ) تایلمع  تاعالطا  دحاو  لووسم   ) یحتف میرک  ردارب  لحم 
یـضار هکنیا  زا  مداتفا  هیرگ  تلاح  هب  مدش  تحاران  دیورب » دپ 3  ههبج  تشپ  هب  تحارتسا  يارب  نیدش ، هتسخ  امـش  : » تفگ یحتف  ردارب 

. مدرگرب هداد  روتسد  ناشیا  دوخ  هک  مدیمهف  شتوکـس  زا  منامب . هک  دیامن  تعافـش  وا  هکلب  ات  مدرک  هاگن  يدهم  اقآ  هب  مدرگرب . متـسین 
ورین تفرگ و  سامت  یحتف  ردارب  هکنیا  ات  مدوب  هتـسشن  شوگ  هب  مدشیمن و  ادـج  میـسیب  رانک  زا  هظحل  کی  یلامـش ) هریزج   ) دپ 3 رد 

دیدـش شتآ  هدـش و  ضوع  هقطنم  نیمز  نامـسآ و  میدومن . تکرح  دوب . ردـب  رخآ  زور  دوب . اهنآ  نایم  رد  زین  نم  مان  دومن . تساوخرد 
دوب . هدناسر  رای  ءاقل  هب  ار  يزیزع  هقطنم  ياج  هب  اج  نمشد 

ردارب  میدیسر . هلجد  هب  دندوب . هدنکارپ  تشد  رد  ادهش  نیحورجم و 
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شدیروایب ». روز  هب  هشابن  مه  هگا  هدش  روط  ره  دیاب  امش  تسا  هرصاحم  يوت  هبیرح  رد  يرکاب  يدهم  اقآ  : » تفگ یحتف 
عالطا ام  تیرومأم  زا  میدـش ، يولوم  یفطـصم  ردارب  هجوتم  روبع  نیح  رد  دـش . نایامن  هلجد  يور  رفن  لپ  میداتفا . هار  یناقرف  روصنم  اب 

نیدرگرب ! تفگ : هتفرگ  رابغ  درگ و  یتروص  اب  هتسخ و  نیگمغ و  یتلاح  اب  تشاد 
هتسویپ مالـسلاهیلع )  ) یلع نب  نیـسح  نادیهـش  رالاس  هب  ردب  رد  ییاروشاع  رادرـس  هکنیا  نآ  میدش و  یتقیقح  هجوتم  ام  هلمج  نیمه  اب  و 

تسا .
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تسا شیپ  رد  هلجد 

هدازلیکو  لیعامسا 
میدوب و هدرب  يرادربسکع  نیبرود  [ ، 60  ] هدازلیعامسا اضردمحم  اب  میدش . ههبج  مزاع  [ 59  ] ناضمر تایلمع  عورش  زا  لبق  زور  هس  ود 

میریگب . سکع  میدید ، ار  نالووسم  زا  یکی  هک  اج  ره  میدرکیم  یعس 
هدنامرف یلوصحم  ياقآ  دوب . رهـشمرخ  زاوها  هداج  رد  اروشاع  پیت  هنب  رد  یندم -  دیهـش  ام -  نادرگ  دوب و  هتفای  نایاپ  ناضمر  تایلمع 

امـش زا  میهاوخیم  هک  میتفگ  شـشیپ و  میتفر  هدازلیعامـسا  اب  ینارنخـس  زا  دعب  درک و  ینارنخـس  پیت . دوب  هدمآ  زیربت )  ) هقطنم 5 هاپس 
میریگب . سکع 

هرادن . یلاکشا  تفگ :
دایب . مه  يدهم  اقآ  نیدب  هزاجا  رگا  تفگ : دعب 

میریگب . سکع  نیرایب  فیرشت  دز ؛ ادص  ار  يدهم  اقآ  یلوصحم  هرادن . یلاکشا  میتفگ  میتخانشیمن . ار  يدهم  اقآ  مه  ام 
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نیزادنب . ونوتسکع  امش  نونمم  یلیخ  تفگ :

( رطاخ هعومجم   ) www.Ghaemiyeh.comییانشآ ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 84زکرم  هحفص 62 

http://www.ghaemiyeh.com


اههزوسیم ! نوتسکع  مایب  هگا  تفگ : يدهم  اقآ  دنیایب . امتح  هک  درک  رارصا  یلوصحم  ياقآ 
رهاظ میداد  هک  ار  سکع  نم . هدازلیعامـسا و  يدـهم  اـقآ  یلوصحم ، میتفرگ ؛ سکع  اـت  ود  دـمآ . یلوصحم  ياـقآ  رارـصا  اـب  هرخـالاب 

اجک ار  يرکاب  يدـهم  اقآ  دـنتفگ : میداد ؛ ناشن  اههچب  هب  نادرگ  رد  هک  ار  سکع  دوب . تیفیکیب  مه  یکی  دوب و  هتخوس  یکی  دـندرک ،
نیتخادنا ؟ سکع  شاهاب  نیدرک  ادیپ 

دوب !؟ اجک  يرکاب  يدهم  اقآ  میتفگ :
هگید ! تسا  يرکاب  يدهم  اقآ  یکی  نیا  دنتفگ :

اب یهتنم  تسا  يرکاب  يدـهم  اقآ  اروشاع  پیت  هدـنامرف  هک  میتسنادیم  هتبلا  دوب . اجنامه  مدـید  يرکاب  يدـهم  اقآ  زا  هک  يریوصت  نیلوا 
هک مه  اـجنآ  دوب . شاهدـننار  يدـهم  اـقآ  دوب ، هدـمآ  یلوصحم  هک  ینیـشام  اـب  میتـفرگ  سکع  هک  مه  زور  نآ  میدوـبن . انـشآ  شاهفاـیق 
مه دعب  دوب . اج  نیمه  زا  يدهم  اقآ  اب  ییانـشآ  نیلوا  يدهم . اقآ  نیا  تسا  يزیچ  ياهدننار  میدرک  لایخ  ام  يدهم ، اقآ  تفگ  یلوصحم 
رد هک  لیقع  نب  ملسم  تایلمع  عورش  زا  لبق  زور  کی  میدیدیم . درکیم و  ینارنخـس  اهنادرگ  رد  دمآیم  بترم  سدقم  عافد  لوط  رد 

میدیسر هک  دوب  حبص  دندنادرگرب . دنتفرگ و  ار  ام  يولج  هار  يوت  ولج ، میتفر  میدرک و  تکرح  اهیسرپمک  اب  یندم  دیهش  نادرگ  بلاق 
دیسر . رس  پیج  اب  يدهم  اقآ  هک  نییاپ  میرپب  اهنیشام  زا  میتساوخیم  هزات  هبقع .

ولج . نیدرگرب  نیشب و  اهنیشام  راوس  يرل ! هدنب  هللا  تفگ !
ندنادرگرب . یهتنم  ولج ، میدوب  هتفر  هک  ام  میتفگ :

هحفص 141 ] ] 

دناهدنادرگرب . ورامش  یهابتشا  تفگ :
همه نآ  اب  تفگن . يزیچ  یسک  يدهم  اقآ  هتفگ  ربارب  رد  یهتنم  حبص . زورما  ات  میدوب  نیـشام  يوت  رـصع  زورید  زا  دندوب . هتـسخ  اههچب 

. تشاد يدج  روضح  هریزج  رد  يدهم  اقآ  هک  مه  ربیخ  تایلمع  رد  طخ . میتشگرب  هرابود  میدزن . یفرح  مادک  چیه  یتحاران  یگتـسخ و 
دوب . نیا  تیرومأم  رتولج . دورب  باصق  رغصا  یهدنامرف  هب  ادهشلادیس  نادرگ  دوب  رارق  زور  نامه  بش  دز ، کتاپ  قارع 5  زور  کی 

مه یجرف  مالـسالاتجح  نم و  تفر . دـنهاوخ  اجک  زا  تسیچ و  اهناهورگ  تیرومأـم  هک  درکیم  هیجوت  ار  اـم  مه  [ 61  ] یسیره مساق 
وربور نمـشد  اب  ییاـهر  هطقن  زا  رتمولیک  هس  زا  دـعب  هک  دوب  هتفگ  اـم  هب  یـسیره  مساـق  میدوب . [ 62  ] يربون لیلخ  ناـهورگ  دازآ  يورین 

تقد رتشیب  نآ  زا  دعب  میوریم ، هنادازآ  روج  نیمه  رتمولیک  مین  کی و  ات  میدوب  هدرک  هبـساحم  نامدوخ  شیپ  مه  ام  مه  ام  دش . دیهاوخ 
دنتشادیمنرب . تسد  ناشیاهیخوش  زا  اههچب  مه ، تکرح  زا  لبق  تاظحل  نیرخآ  رد  هک  دیآیم  مدای  مینکیم ..

. ولج نیرب  نینک و  وراج  ار  نمـشد  نیتشذـگ ، لپ  زا  هکنیا  زا  سپ  هک ؛ درک  رارکت  ار  هلمج  نیا  راب  دـنچ  اـم  هیجوت  عقوم  یـسیره  مساـق 
نیدب . ام  ناهورگ  هب  مه  وراج  ات  دنچ  مساق  اقآ  تفگ : ناهورگ  ناهدنامرف  زا  یکی  نسحینب ، شیاهتبحص  مامتا  زا  سپ 

راکچ ؟ ياوخیم  ار  وراج  دیسرپ : مساق 
میراد ! مزال  بوخ ، تفگ : نسحینب 

یچ ؟ يارب  نیاوخیم  ار  وراج  دیسرپ : زاب  مساق 
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نینک ! وراج  ور  لپ  زا  دعب  هک  یگیمن  هگم  تفگ : نسحینب 
. اـهورین هیقب  زا  رتولج  رتم   5  - 6 میدوب . ناـهورگ  يولج  يربون  لـیلخ  هتفگ  هب  یجرف  نم و  دـش . زاـغآ  تکرح  میدـیدنخ و ... یگمه 

منیبب هریم ، هداج  رانک  زا  ام ، تسار  تمس  زا  [ 63  ] تسدربز دمص  ناهورگ  متفگ : یجرف  هب  نم  هک  میدوب  هتفر  رتم   100 دودح 150 - 
مدرگرب . منیبب و  ورانوا  میراد  هلصاف  ردقچ 

! فیق تفگ : داتـسیا و  دـش ، دـنلب  یکی  مايرتم  مین  کی و  کی و  هلـصاف  رد  هک  مدوب  هتفرگ  هلـصاف  یجرف  زا  یکیرات  رد  رتم  ود  دودـح 
[ . 64]

. دندشیم در  نم  رس  يالاب  زا  اههلولگ  درکیم و  يزادناریت  نانچمه  یقارع  نیمز . يور  مدیشک  زارد  عیرس  يزادناریت . هب  درک  عورـش  و 
راد و ریگ و  نیا  رد  نیدرگرب . دنتفگ  دش . یمخز  تدش  هب  شتـشپ  زا  یجرف  میتشاد . يرگید  تیرومأم  نوچ  میتشادـن  يریگرد  يانب  ام 

مدوب حورجم  مدوخ  هکنیا  اب  نم  دیدیمن . شیاهمشچ  دوب و  هدش  یمخز  مه  يربون  نیسح  مدش . یمخز  مه  نم  يزادناریت  نیمه  رثا  رد 
اقآ هک  دوب  يدننام  هگنت  هار  يوت  دـنوش . یهدـنامزاس  اهورین  هرابود  ات  بقع  میدـمآیم  بقع . مدروآیم  مدوب و  هتفرگ  يربون  تسد  زا 

نرن . نتسه  ملاس  هک  ییانوا  تفگیم : دوب . هداتسیا  اجنآ  يدهم 
تسه ؟ هزاجا  يدهم  اقآ  مدیسرپ : مریگب . هزاجا  راذگب  متفگ  يدهم  اقآ  يولج  زا  روبع  عقوم  دوب . کیرات  اج  همه 

نیتسه ؟ یمخز  دیسرپ :
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هلب  متفگ :
نیرب . مدرپس ، ادخب  تفگ :

رهظ زا  دعب  2 و 3  یلاوح 5 /  تعاس  هتوم ، هاربآ  يادتبا  رد  تکرح  عقوم  ردب . هب  میدوب  هدیـسر  دعب  لاس  کی  الاح  و  بقع ... متـشگرب 
( مالسلاهیلع  ) نیسح ماما  نادرگ  زا  ناهورگ  کی  ام  نمشد . طخ  هب  مینزب  ات  میتفریم  هتـسشن و  اهملب  يوت  اجنآ . دوب  هداتـسیا  يدهم  اقآ 

یمظن . دیشمج  یهدنامرف  هب  ادهشلادیس  نادرگ  هب  میدوب  هدش  رومأم  [ ، 65  ] یتلود دومحم  یهدنامرف  هب 
ناتهانپ و ... تشپ و  ادخ  ناتمدرپس ، ادخ  هب  تفگیم : اههچب  هب  بترم  يدهم  اقآ 

، ریهـش روپیلع  دـمحا  نادیهـش  ام  ملب  يوت  دوب . ام  زا  رتولج  یتلود  دومحم  ملب  دـییوگب . رکذ  درکیم  شرافـس  درکیم و  اعد  روجنیمه 
نم . يزابهش و  نسح  دندوب و  يدمحم  دحاولادبع  مدقم ، یلاهن  دیجم 

ربخ رظتنم  متـسه . امـش  هار  هب  مشچ  دومحم  اقآ  نینکیم ، راکچ  منیبب  دومحم  اقآ  درکیم : شرافـس  یتلود  دومحم  هب  یلیخ  يدـهم  اـقآ 
متسه و ... امش  ياهیزوریپ 

ادخ و ... رب  لکوت  دناسر . میهاوخ  امش  هب  ار  يزوریپ  ربخ  هللا  ءاشنا  نیشاب ، نئمطم  امش  يدهم ، اقآ  تفگیم : مه  دومحم 
: تفگ میتفرگ ، هلـصاف  هک  هلکـسا  زا  دوب . یخوش  هچب  دومحم  دـندرک . تکرح  اهملب  اههچب  کشا  لیـس  نایم  رد  میدرک و  یظفاحادـخ 

زا  سپ  دومحم . اقآ  ماهدش  تسه  ممشچ  يولج  گرم  هک  الاح 
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مشیمن . مه  [ 66 « ] دومحم ناوای   » تایلمع
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يوت دوب و  هدـش  هتـسکش  طـخ  حبـص  زاـمن  عـقوم  دـندوب . هتـسخ  اـههچب  همه  میدـناسر . حبـص  هب  ار  تاـیلمع  بش  میدـیدنخ ... یگمه 
حاـنج رد  مه  رمق  پیت  دـندوب . ریگرد  رتوـلج  دوـب  هتفر  [ 67  ] اـشگزاب یهدـنامرف  هب  مه  ربکایلع  نادرگ  میدوب . هدـس  يور  ياـهرگنس 

ار زامن  و  مدیرپیم . باوخ  زا  یپوت  ياهراپمخ ، راجفنا  يادص  اب  درب و  مباوخ  راب  هس  ود  حبـص  زامن  ندرک  مامت  ات  دوب . ریگرد  ام  تسار 
رفعج مدش ، دنلب  تساجنیا »؟ یک  تساجنیا ؟ یک  : » دنزیم ادـص  یکی  مدـید  دوب ، هدرب  مباوخ  هک  مه  راب  کی  مدرکیم . عورـش  هرابود 

دوب . نایئوراد 
ماجنیا . نم  متفگ :

ياهورین زا  میدوب  هدرک  در  بش  هک  ار  نمشد  ياهنیمک  رگنس  رفعج . لابند  متفر  متشادرب و  ار  فکنیشالک  ایب . رادرب  وت  هحلـسا  تفگ :
نایم رد  مه  نم  تشادن . هحلـسا  یهتنم  دـشکب  تساوخیم  رفعج  دوب ، بآ  لخاد  دـنمونت  الاب و  دـنلب  یقارع  کی  دـندوب . هدـنام  نمـشد 

نم . هب  هدب  ار  هحلسا  يدرک ، شکزجز  ور  هراچیب  تفگ : رفعج  مدز . ریت  دنچ  يرادیب  باوخ و 
 - یناخمتـسر دوب ، شرـس  یکـشم  هالک  دـمآ . شدوخ  يدـهم  اقآ  هک  دوب  رهظ  ياهیکیدزن  درک . شـصالخ  تفرگ و  نم  زا  ار  هحلـسا 
هدامآ  نییایب  هرتولج ، هلجد  نینکیم ،!؟ راکچ  اجنیا  [ 68  ] يرل هدنب  هللا  : » تفگ اهورین  هب  ور  يدهم  اقآ  دوب . اجنآ  مه  روحم -  لووسم 
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هلجد . میرب  نیش 
الاب و دوب  هدرب  ار  شتـسد  يدهم  اقآ  میداتفا . هار  هک  میدوب  رفن   20 دودح 30 -  دیایب . تسا  هدامآ  یک  ره  دـنتفگ  درک . تکرح  شدوخ 

ربکا ... هللا  تسا ... شیپ  رد  هلجد  ناردارب ، دییایب  ربکاهللا ، تفگیم : رکذ 
: تفگ يدـهم  اقآ  هک  دـشاب  هلجد  اجنیا  دـیاش  میدز  سدـح  دوب . تکرح  رد  مارآ  هک  یناور  بآ  هب  داتفا  ناممـشچ  یتفاسم  یط  زا  سپ 

تسا . هلجد  اجنیا  ناردارب 
دش و نوگژاو  رـس  رخآ  هک  دش  تسار  پچ و  ردـقنیا  ملب  دـندوب . هدـش  رپ  یقارع  تسیب  هرفن  ملب 5  يوت  دـندوب ، رارف  لاح  رد  اهیقارع 

دندرکیم کیلـش  ام  ياههچب  یجیپرآ  اب  دـندرکیم . رارف  هلجد  يوس  نآ  رد  اهکنات  هلجد . بآ  نورد  دـنتخیر  یگمه  شلخاد  دارفا 
درکیمن . تمواقم  ناشرفن  کی  میدیدیم . گنشق  ار  اهیقارع  رارف  ام  دروخیمن . دوب و  دایز  هلصاف  یهتنم 

هلجد . يوس  نآ  نیرب  نییایب  يرل  هدنب  هللا  تفگ : يدهم  اقآ 
مدـع اـههچب ، توکـس  ینعم  یتاـجن و ... هقیلج  هن  یقیاـق ، هن  میتشادـن ؛ بآ  زا  روبع  لـیاسو  میدوـب . تکاـس  همه  تفگن ، يزیچ  یـسک 

تعاـطا هنوگنیا  ناتهدـنامرف  زا  امـش  يرل ! هدـنب  هللا  تفگ : مود  راـب  يدـهم  اـقآ  دوب . ناشهدـنامرف  زا  اـههچب  ياـیح  هکلب  دوبن ، تعاـطا 
دینکیم ؟

الا ... نرادن و  روبع  لیاسو  سابل و  اههچب  يدهم  اقآ  تفگ : هک  یتلود  دومحم  ای  دوب  روپیلع  رصان  مرظنب 
دایب . هراد  بآ  زا  روبع  تاجن ) هقیلج   ) لیاسو هک  ره  بوخ  روطنیا ... سپ  تفگ : يدهم  اقآ 

هحفص 146 ] ] 

بآ . فرط  نآ  دنورب  ات  یفسوی ...، دمحا  یکاپکاخ ، دشار  یتلود ، دومحم  روپیلع ، رصان  دندش ؛ هدامآ  رفن  تفه 
ار اهنیا  شدوخ  اب  بآ  دـنداتفا ، بآ  هب  هک  اـههچب  دـشیم . فعاـضم  ناـمتیقفوم  میتشاد  راـیتخا  رد  یملب  یقیاـق ، هچناـنچ  دوب  یتصرف 
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دوب و مارآ  طخ  دنتشگرب . اههچب  نیدرگرب . هک  دز  ادص  دید ، يروجنیا  ات  يدهم  اقآ  تشاد . يدایز  تعرـس  بآ  نایرج  درب . تشادرب و 
ملب و بقع  زا  دنورب  هک  داتـسرف  يدـهم  اقآ  ار  اههچب  زا  رگید  یکی  و  [ 69  ] فابهچراپ نیسح  دوبن . یصاخ  تکرح  مه  نمـشد  يوس  زا 

رکف میتفرگ . وضو  هلجد  بآ  زا  میدز و  الاب  ار  اهنیتسآ  میتشادن . یـصوصخب  راک  مه  ام  ملب ، قیاق و  لابند  دنتفر  هک  اهنیا  دـنروایب . قیاق 
مدـق ناـمدوخ -  فرط  ژد -  يور  زاـمن  زا  دـعب  میدـناوخ . رکـش  زاـمن  وضو  زا  سپ  متفرگ . وضو  هک  مدوـب  یناـسک  نیلوا  وزج  منکیم 

ار اههتـسپ  داتفا  مدای  دوب . تایلمع  ییاذغ  هریج  دـندوب . هداد  هتـسپ  تایلمع  هب  تمیزع  عقوم  دوب . ناتـسلخن  مه  هلجد  يوس  نآ  میدزیم .
عقاو هب  اروشاع  رکـشل  ياههچب  درامـشیم . مدـقم  شدوخ  رب  اهراک  مامت  رد  ار  وا  دـشاب  اهورین  لد  رد  هدـنامرف  تبحم  یتقو  ماهدروخن .

يدهم اقآ  تولخ  تولج و  رد  اههچب  مه  الاح  دنتـشادیم . تسود  ار  يدهم  اقآ  صوصخب  ار  ناهدنامرف  همه  هک  دـندوب  هنوگنیا  یگمه 
رهظ ياهیکیدزن  دراد . اج  مه  زونه  گنج  تسخن  ياهلاس  ناگدنمزر  لد  رد  صوصخب  لاس  ود  تسیب و  زا  دعب  يدهم  اقآ  دـنیوگیم ،

دوب . متشم  يوت  هدنک  تسوپ  ياههتسپ  هناحبص . هن  مدوب و  هدروخ  راهان  هن  مروخب . هک  مدنک  تسوپ  ار  اههتسپ  مدوب . هنسرگ 
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هتشاد يژرنا  دروخب و  وا  رگا  دروخب . يدهم  اقآ  مدب  مربب  ار  اهنیا  راذگب  متفگ  يدهم . اقآ  هرهچ  هب  داتفا  ممـشچ  هک  مروخب  متـساوخیم 
يدهم . اقآ  نییامرفب  متفگ : رتکیدزن و  مدرب  ار  هتسپ  زا  رپ  تشم  تسا . رتدیفم  گنج  مالسا و  يارب  نم  زا  دشاب 

زاب مدوخ . ياج  رس  متشگرب  درک . اعد  تفرگ و  ار  اههتسپ  مدرک . يراشفاپ  مرارصا  رد  نم  اما  درکن . لوبق  زاب  مدرک . رارـصا  درکن . لوبق 
. يدهم اقآ  مهدیم  مربیم  مه  ار  اهنیا  متفگ  يدهم . اقآ  هب  هاگن  کی  مدرک و  تسوپ  مه  ار  اهنآ  دوب ، هدنام  مدوخ  يارب  هتـسپ  يرادقم 

دادرارق دقفت  دروم  ار  ام  ياهملک  دنچ  درک و  لوبق  مدوبن . رادرب  تسد  مه  نم  یهتنم  درکیمن . لوبق  الصا  هک  راب  نیا  مروخیمن . مدوخ 
يرکشت و ... و 

هضبق کی  رانک  مه  ام  دندروآ . ملب  قیاق و  یتعاس  زا  سپ  یتلود و ... دومحم  یمظن و  دیشمج  يدهم ، اقآ  میدوب ؛ هلجد  فرطنیا  یگمه 
. میدزیم ار  اهیقارع  دندرک . رقتـسم  هلجد  يوس  نیا  رد  ار  اکـشود  دوب . هدمآ  تسدب  اهیقارع  هاگرارق  زا  هک  میدوب  یتمینغ  ياکـشود 

دننک . روبع  هلجد  زا  ورین  قیاق  کی  بش  دش  رارق  دشیم . يزادناریت  هسانق  اب  كوت  کت و  اهیقارع  يوس  زا  هک  دوب  رصع 
دمحا لیباق ، بوقعی  دیهـش  نم و  یبیطخ ، یقاط  میحر  یبیطخ ، دـهاج  رفعج  مینک ؛ روبع  بآ  زا  قیاق  اب  هک  میدـش  باـختنا  رفن  هد  بش 

دوب هداتسیا  مه  يدهم  اقآ  تکرح ، هدامآ  میدوب و  قیاق  لخاد  دوب . ام  رادناکس  مه  [ 70  ] يردان لیعامسا  میدش . قیاق  راوس  یفسوی و ...
ةوق  لوح و ال  ال  دییوگب ، رکذ  يرل ! هدنب  هللا  درکیم ؛ شرافس  بآ  رانک 
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نیربن ... دای  زا  ار  هللااب  الا 
. دوبن هک  روک  دوب ، هتـسشن  فرط  نآ  هک  نمـشد  بآ . يوسنآ  هب  ام  ندیـسر  دوب  هاجنپ  هاجنپ  دوب . دایز  دـننزب ، ار  ام  قیاـق  هکنیا  لاـمتحا 

دشن . نشور  دوش ، نشور  هک  دیشک  ار  قیاق  لدنه  يردان  لیعامسا 
شومارف ار  هللااب  الا  ةوق  لوح و ال  ال  شکب . ار  لدـنه  وگب و  رکذ  تفگ : يردان  هب  قیاق و  هبل  يور  تشاذـگ  ار  شیاـپ  کـی  يدـهم  اـقآ 

نکن .
هب هدنام  رتم  دنچ  میدرک و  تکرح  ورین  قیاق  کی  اب  بش . یکیرات  رد  دش . نشور  روتوم  دیشک ، ار  لدنه  تفگ و  ... لوح و ال يردان ال 
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نماض میدیدن . دوخ  هار  رـس  یقارع  کی  یتح  دوبن  يربخ  چیه  دروایب . ار  هیقب  هک  فرط  نآ  تشگرب  قیاق  نییاپ . میدیرپ  قیاق  زا  لحاس 
هدرک رارف  اهیقارع  لگنج . لثم  دوب و  کیرات  ناتسلخن  لخاد  دوب . ياهسیک  يوت  هک  ناتسلخن  لخاد  میتفر  هدامآ  هدیـشک و  اهکجنران 

تـسار تمـس  دیورب  امـش  دنتفگ  يزابهـش و ... یفطـصم  یمظن و  دیـشمج  دندمآ ؛ مه  نادرگ  ياهورین  هیقب  دوبن . سک  چـیه  و  دـندوب .
هتـشاذگ ار  هحلـسا  دـندوب  هتـسخ  هک  ییاهنآ  تشگ . يارب  مارآ  ییاج  میاهتفر  هکنیا  لثم  میداتفا ؛ هار  هب  هدوسآ  لایخ  اب  مه  ام  ياهسیک .

هب هک  میدوب  هبیرح  كرهـش  ياهیکیدزن  میتفریم . شیپ  میدرکیم و  تبحـص  رگیدـمه  اـب  یتسدبوچ ، لـثم  ناـششود  يور  دـندوب 
لحم سوبوتا و  هاگتـسیا  لثم  دننام . هاگتـسیا  دوب  ییاج  تسار  تمـس  میدش . هتـسد  ود  ام  دش  هک  يزادـناریت  دـش . يزادـناریت  ام  فرط 
هدـش در  یهتنم  میوشن ، در  ياهسیک  هنهد  زا  دوب  رارق  تساـهنار . ملب  هاگتـسیا  هک  میتفرگ  هجیتـن  هنوگنیا  ناـمدوخ  شیپ  ندیـشک  راـظتنا 

ناتسلخن ... لخاد  میدمآ  زیت  دنت و  مه  ام  دیدرگرب . هک  دندرک  مالعا  ام  هب  حبص  میدوب .

هحفص 149 ] ] 

رینم یفـسوی  دمحم  دمحا و  دندرک . نارابمب  ار  هلجد  فرط  نآ  دـندمآ  یقارع  ياهامیپاوه  رـصع  عقوم  يدـهم  اقآ  تداهـش  زا  لبق  زور 
یفسوی و دمحم  دوب و  مدقا  لیعامسا  میدروخیم ، ياچ  میدوب  هتسشن  دوریم . ولج  هب  امـش  زا  یکی  دوب  هتفگ  دیـشمج  اقآ  دندوب . ردارب 

عیرـس دیـشکیم . ار  شرخآ  ياهسفن  تشادرب و  یقیمع  مخز  دمحم . هب  دروخ  شکرت  دنتخیر و  بمب  اهامیپاوه  نیح  نیا  رد  هدنب و ...
بقع . میداتسرف  قیاق  اب  وتپ و  يوت  میدناچیپ 

دش ؟ دیهش  ام  دمحم  ربخ ؟ هچ  دیسرپ : دمآ و  [ 71  ] دمحا دعب  هقیقد  دنچ 
بقع . شمیداتسرف  دش  یمخز  اباب  هن  میتفگ :
نیگب . ار  شتسار  متسین ، هچب  هک  نم  تفگ :

ام ناوج  لسن  يارب  هنافـسأتم  هک  دوب  گنج  لیاوا  ناگدـنمزر  زا  دـمحا  تفریذـپ . هداس  تحار و  یلیخ  میداد  ار  شتداهـش  ربخ  هرخالاب 
مدش . حورجم  مه  نم  راب  نیا  دنتخیر . بمب  دندمآ و  یقارع  ياهامیپاوه  هک  میروخب  ياچ  میدمآ  زاب  دشابیم . هتخانشان  مانمگ و 

هب هدیـسرن  سناژروا . میدیـسر  میدرک و  روـبع  دـندوب ، هدز  هلجد  يور  رب  هـک  یلپ  زا  سناژروا . دروآ  روـتوم  اـب  [ 72  ] یماستحا بوقعب 
ییورشوخ اب  میدرک . کیلع  مالس و  تشاد ، هگن  ار  روتوم  بوقعی  دندرکیم . تبحـص  دندوب و  هداتـسیا  رفن  دنچ  اب  يدهم  اقآ  سناژروا 

يدش ؟ حورجم  فرط  نوا  تفگ : دیسرپ و  ار  ام  لاوحا 
هلب . متفگ :

هحفص 150 ] ] 

دوب ؟ دایز  تافلت  دیسرپ :
میدش . یمخز  رفن  دنچ  طقف  دوبن  دایز  تافلت  هن ! متفگ :

ادخ . ناما  هب  تفگ : دعب  رگید و  لاؤس  ات  دنچ  و 
نیدیم ؟ هزاجا  مدیسرپ :

هدب . نوترجا  ادخ  مدرپس ، ادخ  هب  تفگ :
بوخ ملاح  مدـید  هک  دوب  هدرک  تکرح  هزات  سنالوبمآ  بقع . دـنربب  هک  دـندرک  سنـالوبمآ  راوس  مدـش و  نامـسناپ  سناژروا . میدـمآ 
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عقوم دوب . نابوتا  فرـصت  دـصقم  بش  نآ  ولج . متـشگرب  نییاپ  مدـیرپ  راد و  هگن  ار  سنالوبمآ  متفگ  تسین . نتفر  بقع  هب  زاـین  تسا و 
ترـس یحورجم و  وت  تفگ : درکن . لوبق  مدرک  رارـصا  هچ  ره  مورب . نم  تشاذـگن  یمظن  دیـشمج  اقآ  دوب . تکرح  ماـگنه  برغم  ناذا 

يدیم . [ 73 « ] ارگ  » ترس اب  هدش ، یچیپدناب 
مرس . مراذیم  هالک  متفگ :

رد ار  بش  دناسر . سناژروا  هب  ارم  ریدق  مدش و  هدنامرف  رظن  میلـست  هرخالاب  بقع ». درگرب  مگیم  ماوت ، هدنامرف  نم  : » تفگ دادـن  هزاجا 
مدشیم . رادیب  یهاگ  متفریم و  باوخ  هب  یهاگ  دوب . میسیب  رگنس  هک  مدرک  يرپس  يرگنس  يوت  سناژروا 

میسیب رد  يدهم  اقآ  ياهتبحص  هدمع  دربیم . مباوخ  هک  یعقاوم  رگم  مدینش  میسیب  رد  ار  يدهم  اقآ  ياهتبحـص  مامت  بش  نآ  نم 
مه يردـیح  تفگیم . يردـیح  يردـیح ، بترم  دـننک . رجفنم  ار  لـپ  ناـبوتا و  دنـسرب  دـنورب  دوب  رارق  هک  دوب  بیرخت  پیکا  هب  عـجار 

هدازدمحم  هب  هاگهگ  دوب . بیرخت  پیکا  لووسم 
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تسرفب . يراد ، لباق  هگا 106  هدازدمحم  تفگیم : تاودا ] هدنامرف  ]
تبحـص شدوخ  رغـصا  هدب  ور  یـشوگ  تفگیم : دادیم ، باوج  یچمیـسیب  هک  عقاوم  یخرب  دزیم . ادص  ار  باصق  رغـصا  يدهم ، اقآ 

هنک ... تبحص  شدوخ  دیشمج  هدب  هنک .
دهـشم رد  دهـشم . دندرک  ممازعا  و  میدش . هیلخت  زاوها  هب  اجنآ  زا  ردام و  سناژروا  هب  اهیمخز  زا  رگید  يدادعت  هارمه  هب  قیاق  اب  حـبص 

تسا . هدش  دیهش  يدهم  اقآ  هک  میدش  علطم  ناتسرامیب  يوت 
. دنتفر ورف  متام  مغ و  رد  حورجم  هدنمزر  ياههچب  هک  اروشاع ، رکشل  ياههچب  اهنت  هن  دیچیپ  ناتسرامیب  رد  يدهم  اقآ  تداهش  ربخ  یتقو 

رثؤم شقن  همه  تسا . هدیـسر  رخآ  هب  ایند  رگید  هک  میدرکیم  لایخ  دوب . نایرگ  همه  ياهمشچ  هتفر ، اـیند  زا  ناـشنیرتزیزع  هک  راـگنا 
تشاد . نینط  مشوگ  يوت  شیادص  زونه  دنتسنادیم . گنج  رد  ار  يدهم  اقآ 
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تسا هدنز  يدهم  اقآ 

هدازفانم  یلع 
هک دوب  یمولعمان  هقطنم  کـی  ناتـسب  يرتمولیک  رد 15  دش . ادهـشلادیس  نادرگ  هدـنامرف  يربهر  ربکایلع  یتدـم  ردـب ، تایلمع  زا  شیپ 

تشادن . ار  اجنآ  زا  نتفر  نوریب  قح  سک  چیه  دوب و  ردب  تایلمع  تیعقوم 
، دـندادیم هزات  هک  یـصاوغ  سابل  لثم  نادرگ ؛ مرواـیب  مریگب و  تاـناکما  يرادـقم  رکـشل ، تاکرادـت  زا  مورب  هک  درک  مرومأـم  يربهر 

امرخ و ... لسع ، لثم  كاروخ  دروخ و  يرتاب ،
يدهم اقآ  زا  منک . فیدر  ار  اهراک  هیقب  دعب  مریگب و  ار  شروتـسد  لوفزد  رد  يدهم  اقآ  شیپ  مورب  لوا  هک  درک  شرافـس  نتفر  زا  شیپ 
نادرگ هب  یلاخ  تسد  هک  نیا  يارب  دادـن . ار  زاین  دروم  لیاسو  همه  تاکرادـت  یلو  تاکرادـت . متفر  متفرگ و  ار  لیاسو  لیوحت  روتـسد 

متفگ . ار  نایرج  يدهم و  اقآ  شیپ  متشگرب  مدرگنرب ،
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مدرم  ور  لیاسو  نیا  نیدادن ! ماهتشون  هک  ور  لیاسو  نیا  یقح  هچ  هب  تفگ : اهیچتاکرادت  هب  باطخ  تاکرادت و  دمآ  دش . تحاران 

هحفص 154 ] ] 

نیدیمن ...؟ ارچ  امش  ماهتشون ، مه  نم  نداتسرف ، اههدنمزر  يارب 
اههچب . شیپ  متشگرب  رپ  تسد  اب  متفرگ و  ار  زاین  دروم  لیاسو 

باختنا اهنویماک » ندرک  هرـس  کی  شزومآ   » هرود ندـنارذگ  يارب  رفن  هس  ود  ام  درکیم . هدامآ  ردـب  تاـیلمع  يارب  ار  شدوخ  رکـشل 
میدش .

رگا میتشادن و  هک  دشیم  زاین  نیـشام  ندز و ... رگنـس  يارب  ای  اذـغ  تامهم ، ندروآ  يارب  ولج ، میتفریم  تفرگیم و  ماجنا  هک  تایلمع 
يربارت لووسم  روپمساق  دمـص  عقوم  نآ  رکـشل ، يربارت  میتفر  ییاباب  یجاح  یلع  اب  دـنک . نشور  هک  دوبن  دـلب  سک  چـیه  دـشیم  ادـیپ 

مینک . هدافتسا  یتمینغ  ياهنویماک  زا  یتایلمع  هقطنم  رد  ات  میدنارذگ  ار  شزومآ  دوب . رکشل 
اب میدوب . هدرک  راوس  قیاق  رب  هک  دوب  نایئوراد  رفعج  نم و  راـیتخا  رد  اکـشود  هضبق  کـی  تاـیلمع ، لوا  بش  دـش . زاـغآ  ردـب  تاـیلمع 

يور رب  ادهشلادیس  نادرگ  یتایلمع  طخ  لوط  رد  هک  دوب  نیا  ام  تیرومأم  میدوب . رتانشآ  نیگنس  همین  ياهحالس  ریاس  هب  تبسن  اکـشود 
میباتشب . نکش  طخ  ياههچب  يرای  هب  داد  ناشن  تمواقم  دوخ  زا  نمشد  هک  اج  ره  مینک . تکرح  بآ 

یلو میدـشن ؛ يزیچ  رفعج  مدوخ و  دـندز . ار  ام  هضبق  دـعب  مدرک . یلاخ  نمـشد  عضاوم  يور  رب  راون   3 نم 4 -  دش  عورـش  هک  تایلمع 
لوا طـخ  اـم  نادرگ  اـم . شیپ  نیدرگرب  تفگ  مدرک . فـیلکت  بسک  نادرگ -  هدـنامرف  یمظن - دیـشمج  زا  دـندش . یمخز  میاههمدـخ 

ادهشلادیس نادرگ  هب  یتلود  دومحم  یهدنامرف  هب  ع )  ) نیسح ماما  نادرگ  زا  ناهورگ  کی  تایلمع  نیا  رد  دوب . هدرک  فرصت  ار  نمـشد 
نمشد  هک  دوب  يدننام  يدنق  هلک  عافترا  کی  ام  روحم  رد  دوب . هدش  رومأم 

هحفص 155 ] ] 

یمخز دیهش و  اجنیا  ام  ياههچب  زا  ياهدع  دیشک و  لوط  اوه  ندش  نشور  ات  اج  نآ  فرصت  دادیم . ناشن  دوخ  زا  یتخس  تمواقم  اجنآ 
هدازالم و ... رصان  لثم  دندش 

هلجد زا  قیاق  اب  دیاب  اهورین  دوبن و  دعب  هب  اجنیا  زا  تایلمع  همادا  ناکما  رگید  هلجد . لحاس  میدیسر  ات  میداد  همادا  میتسکش ، ار  لوا  طخ 
نیـشام هلجد  رانک  هب  اهقیاق  ندرب  يارب  دوب و  یکاخ  هداـج  رتمولیک  هلجد 3  ات  میدوب  هتـسکش  هک  نمـشد  لوا  طخ  زا  دندرکیم . روبع 

هرامعلا . هرصب - نابوتا  دنورب  دننک و  روبع  بآ  زا  قیاق  اب  بش  اههچب  ات  میتشاد ، زاین 
فابهچراپ نیسح  اب  درک . راک  نیا  رومأم  ار  ام  مه  وا  تفگ و  مالسلاهیلع - )  ) ادهـشلادیس نادرگ  هدنامرف  یمظن - دیـشمج  هب  يدهم  اقآ 

دشن نشور  مدرک  هچ  ره  یقارع ، يافیا  يور  میدیرپ  دوب . هدنام  یقارع  يافیا  هاگتسد  دنچ  دمآ . مه  يدهم  اقآ  دعب  نیشام . یپ  میتشگرب 
دناخرچ هچ  ره  تخادنا و  اج  ار  لدنه  شدوخ  يدهم  اقآ  دنوشیم . نشور  مه  لدـنه  اب  هک  دـنراد  لدـنه  ياج  ولج  زا  اهافیا  دـشن . هک 

يور دوب  هداتفا  یقارع  هدـننار  هزانج  مدرک  زاب  هک  ار  رد  افیا ، يور  مدـیرپ  رگید . نویماـک  غارـس  متفر  مدرک  شلو  دـشن . نشور  نیـشام 
نیشام مدز  تراتسا  نامرف ، تشپ  متسشن  مدرک و  كاپ  ار  یلدنص  يور  هدش  هتخیر  نوخ  وتپ  اب  نییاپ . متخادنا  مدیـشک  ار  هزانج  نامرف .

 - هس ام  راک  قیاق  ندرک  دنلب  هک  دـید  يدـهم  اقآ  دوب . مک  نامدادـعت  دیـسرن . نامروز  افیا ، تشپ  میراذـگب  ار  قیاق  میدـمآ  دـش . نشور 
ماما زابرـس  هگم  امـش  تفگ : اهنآ  هب  باطخ  ام . نتـساوخ  يرای  قیاق و  لایخیب  هک  دـندوب  مه  رفن  دـنچ  ناـمرب  رود و  تسین ، رفن  راـهچ 
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کمک . نییایب  نیتسین ؟ جع )  ) نامز

هحفص 156 ] ] 

متسشن دوب . هدش  دنلب  نامـسآ  هب  ام  یلع  ای  يادص  افیا . تشپ  میتشاذگ  ار  قیاق  دوب  یندنک  ناج  ره  اب  رفن . میدش 8  دندمآ و  يرفن  دنچ 
نروخب . اردارب  نیدب  ولج  نیربب  مه  ورانیا  ردارب ! دز : ادص  يدهم  اقآ  هک  منک  تکرح  متساوخ  نامرف و  تشپ 

تساهراک ؟ نیا  تقو  هچ  الاح  يدهم ! اقآ  متفگ : تسا . سیدناس و ... توپمک و  ینوگ  دنچ  مدید 
هبسچیم . ناهنسرگ ، هنشت و  نالا  ربب ، وت  تفگ :

ار ریسم  دیایب . روتوم  اب  تساوخیم  دوب ، هدرک  ادیپ  یسور  یـشرپ  تلکیـسروتوم  شدوخ  يدهم  اقآ  افیا . لخاد  متخادنا  مه  ار  اهینوگ 
هلجد . فرط  هب  میدرک  تکرح  فابهچراپ  نیسح  اب  تفر . شدوخ  داد و  ناشن  ام  هب 

ار ییاج  دوبن . هلجد  رانک  رد  مه  افیا  نتـشاد  هگن  ناـکما  دادیمن . ندرک  دنلبرـس  تصرف  نمـشد  شتآ  دوب . هتفـشآ  هلجد  راـنک  عاـضوا 
زا قیاق  ندرب  هک  نیا  مه  میشاب و  ناما  رد  نمشد  شتآ  زا  مه  ات  اجنآ  میدرب  ار  نیشام  میدرک و  ییاسانش  اههچب  رارقتسا  لحم  زا  رتنییاپ 

ار مدوخ  نییاپ و  مدرب  ار  مرـس  نم  دیـسریم . نمـشد  میقتـسم  ياهریت  هلجد  هب  هدنام  رتمولیک  کی  دیـسریم . رظنب  تحار  يدح  ات  اجنآ 
هدـس هب  دروخ  تفر  تفر و  افیا  مدـیدیمن . ار  ولج  نم  تفریم و  نیـشام  مداد . راشف  ار  زاـگ  لادـپ  متـسد  اـب  مدرک . میاـق  ناـمرف  تشپ 

. داتـسیا تکرح  زا  هلجد و  راـنک  تفرگیم ). رارق  هدافتـسا  دروم  یعاـفد  طـخ  ناونع  هب  بآ ، ذوفن  زا  يریگولج  رب  هوـالع  هک  دنبلیـس  )
اههچب . شیپ  میتشگرب  میدرک ، لو  اجنامه  ار  افیا  دوبن . ندنام  ياج 

هراد  هدید و  نمشد  نربب ، اجنیا  زا  ونیا  نیگب  ندروآ  ورافیا  نیا  هک  ییاههچب  هب  تفگ : دیشمج  اقآ  هب  میسیب  يوت  روحم  لووسم 

هحفص 157 ] ] 

هنزیم .
نایب . ننوتیمن  ندش ! دیهش  اهنآ  تفگ : هلصافالب  فابهچراپ 

دوبن ... افیا  رانک  هب  نتفر  ناکما  میتشاد و  يراوشد  تیعضو  دوب . نیگنس  یلیخ  هقطنم  يور  نمشد  شتآ  هدنخ . ریز  دندز  اههچب 
هرـصاحم ار  كرهـش  نیا  هبیرح و  كرهـش  فرط  تفر  یتلود  دومحم  ناهورگ  درک . روبع  هلجد  زا  ام  نادرگ  يرکاب  يدهم  اقآ  ریبدت  اب 

زا هک  نمشد  ياهورین  دنتشاد . ام  ياهورین  ربارب  رد  يدیدش  یگداتسیا  دوب و  هدش  عمج  هبیرح  كرهش  رد  مه  نمـشد  ياوق  هدمع  درک .
ربارب رد  ار  اهورین  تفگیم : دیـشمج  اقآ  هب  میـسیب  رد  مادم  يدهم  اقآ  دـندوب . هدـش  عمج  اجنیا  رد  اتدـمع  دـندوب  هتخیرگ  مدـقم  طخ 

هرب ... رده  نومادهش  نوخ  میراذب  دیابن  نک . یهدنامزاس  نمشد 
هدـنب و مالـسلاهیلع .)  ) نیـسح ماـما  نادرگ  یتاـیلمع  روحم  داتـسرف  ار  ییـالبرک  نیـسح  ناـهورگ  دیـشمج  جاـح  تاـیلمع ، مراـهچ  زور 

هقطنم نامـسآ  رد  نمـشد  ياهرتپوکیله  دـندوب . هدز  کـتاپ  تهج  هس  زا  اـهیقارع  دوب و  حبـص  میتفر . ناـهورگ  نیا  اـب  مه  یبارهس ...
زا دندشیم  روبجم  اههچب  دندزیم و  یکییکی  اههچب  ام ، زیرکاخ  دادـتما  رد  دـنتفریم . دنتـساوخیم ، هک  فرط  ره  هب  هنادازآ  دـندوب و 
هک ییاهورین  زا  یکی  تسد  زا  ار  یجیپرآ  هضبق  تفر  دزیم ، مشچ  هب  رتشیب  اههچب  نایم  رد  هک  يردارب  کی  دنـشکب . سپ  اـپ  زیرکاـخ 
زا دـش . در  رتـپوکیله  شوگ  خـیب  زا  یجیپرآ 7  کـشوم  تفر . هناـشن  ار  رتـپوکیله  تشاذـگ و  کـشوم  تفرگ . تفریم ، بقع  هـب 

نیا کیلـش  اـب  دوب . هدروخن  یلو  درک  تباـصا  رتـپوکیله  هب  یجیپرآ  کـشوم  هک  میدرک  رکف  اـم  نوریب . دز  یهایـس  دود  رتـپوکیله 
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رتپوکیله  کشوم 

هحفص 158 ] ] 

ییالجت »...! یلع  هللا  كراب  : » تفگ هظحل  کی  یبارهس  دش . يراوتم  هقطنم  نامسآ  زا  تعرس  هب  تشگرب و 
شاهرهچ دید ، هک  ار  طخ  ناماسبان  عاضوا  دمآ . شایچمیـسیب  اب  يدـهم  اقآ  راد  ریگ و  نیا  رد  مدوب . هدـیدن  ار  ییالجت  زور  نآ  ات  نم 

. روتوم فرط  تفر  شلوک . ور  تخادنا  تفرگ و  شایچمیسیب  زا  ار  میسیب  هدب »! ار  میسیب  : » تفگ شایچمیـسیب  هب  ور  دش . ضوع 
مرب . نم  نیراذب  نیرن ، امش  يدهم ! اقآ  تفگ : هناسمتلم  شیولج ، دیود  ییالجت 

بقع . مشکب  ور  اههچب  مرب  مدوخ  دیاب  تفگ :
تشگ . ناهنپ  اههدید  زا  دش و  در  زیرکاخ  زا  تعرس  هب  هراپمخ  هلولگ و  ناراب  ریز  روتوم  رب  راوس  دش . نشور  روتوم  دز و  لدنه 

هداد نامزاس  اهورین  هب  بقع و  هدیـشک  هدرک و  عمج  ار  هدـنکارپ  ياهورین  يدـهم  اقآ  میدـید  هک  دوب  هدـشن  تعاس  مین  میدوب . شنارگن 
تسا .

اـضردمحم دمآ  يدهم  اقآ  اب  هک  يرفن  نیلوا  دـندوب . هدز  هبرـض  مه  یقارع  یهرز  رقم  هب  دـندشیم . ماعلتق  دـندنامیم  ولج  رگا  اههچب 
ناگی لیوحت  ار  روحم  نیا  زور  نامه  رصع  میدرک . یشب  شوخ و  یـسرپلاوحا و  دوب . مسبتم  شاشب و  نانچمه  شاهرهچ  دوب . [ 74  ] رصاب

هرامعلا . هرصب -  نابوتا  تمس  هب  میتفر  میداد و  يرگید 
. دشیم دیدهت  تدش  هب  كرهش  فرط  زا  ام  روحم  هبیرح . كرهش  فرط  میدمآ  مه  ام  نابوتا . فرط  تفر  يزابهـش  یفطـصم  ناهورگ 

میتشادن . كرهش  فارطا  رد  ینادنچ  يورین 
کشوم  ولج ؛ میدرب  تامهم  نامدوخ  اب  ياهسیک و  میتشگرب  راب  دنچ  اههچب  زا  ات  دنچ  اب  نایئوراد  رفعج  نم و  دیشمج ، اقآ  روتسد  هب 

هحفص 159 ] ] 

مروخب . ناکت  میاج  زا  تشاذگن  رگید  رمک  درد  رس  رخآ  میدربیم . شتآ  ریز  میدرکیم و  لوک  ینوگ  ینوگ  یجیپرآ و ...
تایلمع زا  لبق  هک  ییاوه  ياهسکع  یهتنم  نابوتا . هب  دـندوب  هدیـسر  تایلمع  ياهیگدـیچیپ  تالکـشم و  يهمه  مغریلع  ام ، ياـههچب 
اهیقارع یهرز  رقم  هک  یلاح  رد  دشاب . بآ  دراد  لامتحا  دنتفگیم  دوبن . حضاو  نادـنچ  نابوتا  زا  دـعب  تشد  دـندوب  هداد  ناشن  ام  يارب 

نیا وک  سپ  میاهتفرگ . ار  لـپ  اـم  دیـشمج ! اـقآ  تفگیم : میـسیب  يوت  يزابهـش  یفطـصم  دوب . اـجنیا  رد  یناوارف  یهرز  تاـناکما  دوب .
بیرخت ؟ ياههچب 

یفطـصم هب  تشگیمرب  دـناهدرک . تکرح  تفگیم  مه  وا  درکیم و  يریگیپ  ار  بیرخت  هورگ  يدـهم  اـقآ  زا  بـترم  مـه  دیـشمج  اـقآ 
نینک . يزاسکاپ  مه  ور  لپ  فرط  نوا  امش  اهیچبیرخت  ندیسر  ات  تفگیم :

میلپ . راجفنا  رظتنم  طقف  میاهتفرگ  مه  ار  اجنوا  تفگ : يزابهش 
ورب هک  تفگ  دیشمج  اقآ  دننکیم . ینیـشنبقع  یهوبنا  ياهورین  هک  میدش  هجوتم  نآ  کی  تمواقم . ربص و  هب  توعد  زج  دوبن  ياهراچ 

نتسه ؟ ناگی  مادک  لام  نیبب 
منودیمن ». ار  هیقب  محورجم  نم  : » تفگ نیریم »؟ اجک  سپ  : » متفگ میتسه . فجن  رکشل  لام  تفگ  متفرگ . ار  یکی  يولج  متفر 
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متفگ . یمظن  ياقآ  هب  ار  ارجام  متشگرب  تفرگ . ار  ناشیولج  دشیمن  رگید 
تدـش زا  دـندیلولیم . كرهـش  ياـههچوک  سپ  هچوک  رد  خـلم  روم و  لـثم  یقارع  ياـهورین  میدـش . كرهـش  دراو  ناـیئوراد  رفعج  اـب 

هرصاحم  هقلح  دوب و  دایز  راشف  دروخ  ناکت  دشیمن  يزادناریت 

هحفص 160 ] ] 

هانپ ناج  ناـمدوخ  يارب  هلجد و  راـنک  میتشگرب  دـندوب . هدـنام  یکدـنا  دادـعت  یتلود  ناـهورگ  زا  دـشیم . رتگنت  هظحل  هب  هظحل  نمـشد 
میتفرگ .

نوخ نیراذـن  دایم . ورین  هاگرارق  زا  ننک ، تمواقم  وگب  اههچب  هب  دیـشمج ! اقآ  تفگ : دوب . برطـضم  تحاراـن و  دـمآ . يدـهم  اـقآ  رهظ 
هرب ... رده  دیهش  ياههچب 

هدز و رود  ار  فجن  رکـشل  تخیر . يدـیدش  شتآ  هلجد  رانک  مه  زاـب  قارع  دوب . هدروآ  مه  ورین  یکدـنا  دادـعت  شدوخ  اـب  يدـهم  اـقآ 
اقآ تفگیم : يدـهم  اـقآ  ياهسیک . فرط  میدیـشک  ار  ناـمدوخ  هتفر  هتفر  دـیرابیم . شتآ  ناراـب  ياهـسیک . دنـسرب  دوـب  هدـنامن  يزیچ 

امـش هک  میوگب  يدهم  اقآ  هب  مداد  تأرج  مدوخ  هب  راب  ود  یکی  میرایب . ماود  بش  ات  دـیاب  مینک . تمواقم  دـیاب  تساجک  ره  زا  دیـشمج 
تسرفب تاههچب  زا  تفگ : دیشمج  اقآ  هب  رس  رخآ  متفگن . يزیچ  رگید  نزن ». فرح  هتحاران ، يدهم  اقآ  : » دنتفگ اههچب  بقع . نیدرگرب 

نرایب . ورین  نرب 
داتسرف . ونم  يدهم  اقآ  وگب  رایب . ورین  بقع  زا  ورب  تفگ : نم و  فرط  تشگرب  مدوب . دیشمج  اقآ  کیپ  مه  نم 

اجک !؟ زا  متفگ :
هگید . بقع  زا  تفگ :

مرب ...؟ اجک  شتآ  نیا  ریز  ییاهنت  نالا  نم  دیشمج ! اقآ  متفگ :
. هنکیمن ثحب  شاهدنامرف  اب  هدـنمزر  ردارب ! تفگ : نم  هب  ور  ام ، شیپ  تشگرب  يدـهم  اقآ  هک  مدوب  دیـشمج  اقآ  اب  ثحب  رج و  لاح  رد 

ورب . ینعی  ورب ، هگیم 
ور  یکی  دیشمج  اقآ  ورن . ییاهنت  تفگ : هک  متفیب  هار  متساوخ  میوگب . يزیچ  مدرکن  تأرج  دوب . هتخورفارب  يدهم  اقآ  هرهچ 
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تسرفب . شاهاب 
ننزیم . ورام  هار  يوت  هرتنما ، لقادح  اجنیا  متفگ : رفعج  هب  میتفریم  هک  هار  يوت  دمآ . مهارمه  نایئوراد  رفعج 

کی نتفر  زا  شیپ  ياهسیک ، ناتـسلخن  لخاد  هدس ، يور  یتفریم  روبع  يارب  دـیاب  دوب و  یگتفرگ  بآ  اهاج  یـضعب  دوب . راومهان  ریـسم 
روتوم زا  يزیچ  رتسکاخ  زج  میدرک  ادـیپ  یتقو  میـسرب . رتعیرـس  میرادرب  ار  روتوم  میرب  متفگ  مدوب . هدرک  ناـهنپ  یـشرپ  تلکیـسروتوم 
شراب ریز  دـندزیم . ار  ام  زیرکاـخ  تشپ  زا  اـهیقارع  رتم .  400 لوطب 300 -  دوب  يزیرکاخ  کی  دوب . ملاس  شدـیلک  طـقف  دوب ! هدـنامن 

ياـهوچوئاک يور  دوب و  شایموـینیمولآ  تلکـسا  طـقف  لـپ  زا  تسین . لـپ  میدـید  مینک . روـبع  ور  رفن  لـپ  زا  هک  میدـمآ  نمـشد  شتآ 
میتفرگ اهراوز  نیمه  زا  دوب . شایموینیمولآ  ياهراوز  طقف  دوب و  هتخوس  اهوچوئاک  دوب  هداتفا  پوت  هلولگ  هراپمخ و  سب  زا  شیاهطسو 

هدز ار  حورجم  رپ  نیـشام  جـنپ  راهچ  درکیم . نارابمب  تدـش  هب  ار  اـم  هبقع  نمـشد  میتشذـگ . بآ  زا  اـپ  تسد و  راـهچ  كدوک  نیع  و 
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بآ هب  ار  اهقیاق  هک  ییاج  نامه  رد  دنتخیریم . بمب  بجو  هب  بجو  نمـشد  ياهامیپاوه  دوب . هداتفا  جک  ییاوه  دنفادپ  لول  ود  دندوب .
نیدرواین ؟ ارچ  ور  يدهم  اقآ  هزانج  وک ؟ يدهم  اقآ  سپ  تفگ : دید ، ار  ام  ات  میدرک . ادیپ  ار  [ 75  ] يولوم یفطصم  میدوب  هتخادنا 

میربب . یکمک  يورین  هک  هداتسرف  ورام  نتسه  هلجد  يوس  نآ  اههچب  دیشمج و  اقآ  اب  تسا . هدنز  يدهم  اقآ  متفگ : بجعت  اب 
نآ  میربب  ام  دننک و  روج  عمج و  ورین  ات  اجنآ  اجنیا و  اب  سامت  هب  دندرک  عورش  دندوب . يدهم  اقآ  نارگن  هقطنم  يوت  ناهدنامرف  همه 
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دندوب . تمواقم  هدامآ  تسد  هب  هحلسا  همه  دوب . هدش  فعاضم  ردب  یتایلمع  روحم  مامت  رد  رگید  نمشد  راشف  هلجد . يوس 
تفگیم دوب و  ملاس  میدموا . يدهم  اقآ  شیپ  زا  نالا  ام  متفگیم : یه  دوب . يدهم  اقآ  سپاولد  تشادـن و  رارق  مارآ و  يولوم  یفطـصم 

ورین . لابند  يریمن  ارچ  هک  دش  ینابصع  مه  نم  هب  یتح  مینک . تمواقم  دیاب 
نیرایب . نیدنبب و  نیشام  هی  هب  نیرب  تفگ : داد . مود  طخ  يوت  ار  قیاق  کی  یناشن  یفطصم  اقآ 

قیاق رس  رخآ  هک  نامرب  رود و  دنتخیر  هراپمخ  پوت و  ردق  نیا  میرایب . میشکب  هک  نیشام  هب  میتسب  ار  قیاق  میتفر  [ 76  ] یکاپکاخ دشار  اب 
دـننک و ادـیپ  ورین  دـنبنجب و  اهنیا  ات  دـندز . ار  قیاق  متفگ  یفطـصم و  اقآ  شیپ  متـشگرب  دوب . راوس  خرچ  راهچ  يور  قیاق  دـش . یـشالتم 

دش . کیرات  اوه  قیاق ...
يدـهم و اقآ  دـیاش  ات  دـندوب  هدـش  هتخود  هلجد  بآ  هب  نارگن  ياهمـشچ  همه  میدـش . دـیماان  ورین  ندرب  زا  رگید  دـش  کیرات  اوه  یتقو 

راظتنا مشچ  ناگدـنمزر  رگید  دـناسرب . بآ  فرط  نیا  هب  ار  شدوخ  تسناوت  یفطل  اضر  یتقو  دـشن . هنوگ  نیا  یلو  دـندرگرب . شناراـی 
درک . رابنلت  ناماهلد  رب  ینیگنس  مغ  يدهم  اقآ  تداهش  ربخ  دنتفرگ و  هلجد  بآ  زا  مشچ  اروشاع ، رکشل 

تشگنرب . رگید  يدهم  اقآ  میدش . جراخ  روحم  نآ  زا  ام  دادماب  تعاس 2  بش 
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هلجد ياههناش  رب 

دوجعبنم  نیسح 
رکشل داتس  هب  تارباخم  دحاو  متفریم . تیرومأم  ادهشلادیس  نادرگ  هب  رتشیب  هک  مدوب  تارباخم  يورین  نم  میدوب . لوفزد  هاگودرا  يوت 

دوب و تولخ  اهییوشتـسد . تمـس  متفر  حبـص  زامن  زا  شیپ  دـندوب . اهتلاوت  اهییوشتـسد و  تارباخم  داتـس و  نیبام  ینعی  دوب . کیدزن 
اههباتفآ دراد  تسه و  اهرب  رود و  نآ  یکی  مدید  دوبن . يربخ  دـندمآیم ، اهییوشتـسد  هب  دـیاب  نتفرگ  وضو  يارب  هک  ییاهورین  زا  زونه 
يدـهم اقآ  مدـید  مدرک  هک  تقد  یلو  مدـش  لایخیب  لوا  دادیم . ماجنا  ار  شراک  قایتشا  اـب  مه  یلیخ  دـنیچیم . بترم  دـنکیم و  رپ  ار 

تسا . يرکاب 
مباوخ اوه ، ندـش  کـیرات  اـب  دوبن . منداتـسیا  اپرـس  ناوت  مدوب و  هدـیباوخن  هک  دوب  بش  ود  میدوـب . هتـسخ  همه  ردـب  تاـیلمع  مود  بش 

زامن  زونه  هک  دمآ  مدای  مدش و  رادیب  باوخ  زا  هظحل  کی  تفرگ .
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دناهدیباوخ ! ادهشلادیس  نادرگ  ياهورین  همه  طخ  يوت  مدید  نوریب ، مدمآ  هک  رگنس  زا  دوب . بش  تعاس 11  ماهدناوخن .
نآ هب  هک  دوب  هدرک  مگ  نانچ  ار  شدوخ  قارع  دنچ  ره  دنباوخ ؟ همه  ارچ  تیساسح ، نیا  اب  طخ  هک  مدرک  بجعت  دوبن . رادیب  سک  چیه 

رگنـس مناوخب . ار  مزامن  اج  نیمه  راذـگب  متفگ  دوب . یفاص  ياج  کی  نامرگنـس  زا  رترود  مدـق  دـنچ  دـنکب . يراک  تسناوتیمن  يدوز 
هدیباوخ نم  یکیدزن  یکی  مدش  هجوتم  مدرک  عورش  ار  مزامن  یتقو  دوب . هدنک  یهانپ  ناج  دوخ  يارب  سک  ره  میتشادن  یباسح  تسرد و 

ار شرـس  دوب . مه  يدرـس  بش  میدوب و  بآ  راـنک  شیاـهاپ . طـسو  دوب  هتـشاذگ  ار  شیاـهتسد  شدوخ ، يوت  دوب  هدـش  هلاـچم  تسا ،
. متـشادن شراک  هب  يراک  دـمآ . مرظن  رد  يدـهم  اقآ  هفاـیق  مدرک  تقد  هک  مارآ  مارآ  دوب . هدـیباوخ  ولهپ  هب  كاـخ و  يور  دوب  هتـشاذگ 
ار شرب  رود و  تسـشن . دش  دنلب  تسا . يدهم  اقآ  هدوب ، تسرد  مصیخـشت  مدید  دش . رادیب  مندناوخ ، زامن  عقوم  مدرک . عورـش  ار  مزامن 

یتسه ؟ یک  وت  دیسرپ : نم  زا  دش  مامت  هک  مزامن  درکیم ، هاگن 
مدیشمج . اقآ  یچمیسیب  نم  متفگ :

تساجک ؟ تامیسیب  دیسرپ :
رگنس . يوت  متفگ :
شرایب . ورب  تفگ :

نآ ام ، زا  رترود  رتمولیک  ود  یکی  دوب . هدـش  زاغآ  يدـیدش  يریگرد  ام  پچ  تمـس  رد  زاـمن ، عورـش  ناـمز  زا  مدروآ . ار  میـسیب  متفر 
هاگولگ . فرط 

هدش ؟ عورش  یک  زا  يریگرد  نیا  دیسرپ :
تعاس . مین  شقوف  هقیقد  تسیب  متفگ :
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ناهدرک . عورش  نتشاد  تایلمع  ناهدش ، ریگرد  یمظاک  دمحا  ياهورین  تفگ :
منزب . فرح  نم  ریگب  ار  سناکرف  نیا  ایب  تفگ : دعب 

درک . تبحص  یمظاک  دمحا  اب  شاهب . مداد  ار  یشوگ  متفرگ و  مه  نم  تفگ و  ار  سناکرف  دک 
تساجک ؟ دیشمج  دیسرپ : شیاهتبحص  زا  سپ 

رگنس . لخاد  متفگ :
دایب . نک  شادص  ورب  تفگ :

داوخیم . ورامش  يدهم  اقآ  متفگ  رگنس و  متشگرب 
هلجد . زا  روبع  يارب  نک  هدامآ  ار  تیاهناهورگ  زا  یکی  میشب . در  هلجد  زا  ماوخیم  تفگ : ششیپ . میدمآ  مه  اب 

يدهم ؟ اقآ  میریم  روج  هچ  دیسرپ : دیشمج  اقآ 
هگید . قیاق  اب  تفگ :

میرادن ! قیاق  هک  ام  تفگ :
هدس . تشپ  افیا . لخاد  نتسه  اجنوا  ماهدروآ  تفگ :

دروخ و مه  یلک  قیاق ، زا  هوالع  دوب . هدروآ  قیاق  ات  ود  یقارع  يافیا  اب  دوب  هتفر  وا  میدوب  تحارتسا  لوغـشم  طخ  يوت  ام  هک  یناـمز  رد 
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ورسنک و ... توپمک و  دوب . كاروخ 
دمآ . یتلود  دومحم  نیح  نیا  رد 

دآیم . ناهورگ  تفگ : دیشمج  اقآ 
ینادـنچ يریگرد  قیاق  روبع  نامز  درکیم و ... یهدـنامرف  مه  يدـهم  اـقآ  دوخ  دـندرک . روبع  بآ  زا  دنتـسشن و  رفن   7 قیاق 8 -  لخاد 

دندوب . هتسشن  بقع  ياهسیک  هاگولگ  ات  اهیقارع  میتشادن و 
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زا نیایب  هتـصرف ، نالا  اههچب ! تفگ : يدهم  اقآ  میتشادـن . هلیـسو  بآ  زا  روبع  يارب  یهتنم  دـندوب  هدرک  رارف  اهیقارع  زور ، نامه  حـبص 
دناهتفر . اهیقارع  مینک . روبع  هلجد 

هن ... یملب و  هن  یقیاق ، هن  تشذگ ؟ هلجد  زا  هشیم  روج  هچ  هخآ  دنتفگ :
هشیم ؟ مزال  اهزور  نیا  زا  ریغ  هگم  نیدید ، یچ  يارب  ور  انش  شزومآ  همه  نیا  سپ  تفگ : دش . ینابصع  يرادقم 

میریم . هشاب  دنتفگ : دندرواین ، بات  ار  يدهم  اقآ  یتحاران  هک  اهیجیسب  زا  يدادعت 
نینک . روبع  بآ و  هب  نینزب  تفگ :

یهتنم دنتفر . يرادقم  بآ و  هب  دـنتخادنا  ار  ناشدوخ  دـندوب . مه  رفن  هس  ود  دوب و  یکاپکاخ  دـشار  یکی  دـیآیم  مدای  هک  ییاهورین  زا 
دز ادص  تسین . ریذپناکما  قیاق  نودب  هلجد  زا  روبع  هک  دـش  دـعاقتم  راگنا  يدـهم  اقآ  دربیم . دوخ  اب  ار  اههچب  دوب و  دایز  بآ  تعرس 

قیاق . یپ  تفر  يدهم  اقآ  دنتشگرب و  اههچب  نیدرگرب . هک 
دیـشمجاقآ اـب  دوب . هدـش  هدز  هلجد  يور  رب  هک  وررفن  لـپ  ياـهتنا  رد  میدـیدیم  هلجد  راـنک  رد  رتشیب  ردـب  ياـهزور  رد  ار  يدـهم  اـقآ 

ياهسیک . میتشگیمرب  درکیم و  گنهامه  يدهم  اقآ  اب  ار  اهراک  دیشمج  اقآ  میدمآیم و 
هب نابوتا ، فرط  نینک  تکرح  بش  تفگ : دیشمج  اقآ  هب  ور  يدهم  اقآ  دوش . رجفنم  مه  لپ  مینک و  فرـصت  ار  نابوتا  دوب  رارق  هک  یبش 

ننک . شرجفنم  نایب  متسرفب  وراهیچبیرخت  نزب ، میسیب  لپ  هب  ندیسر  ضحم 
نایب . ام  اب  اهیچبیرخت  هدب  هزاجا  يدهم  اقآ  تفگ : دیشمج  اقآ 
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متسرفب . ور  بیرخت  هورگ  نک ، مربخ  لپ  هب  ندیسر  ضحم  هب  دیشمج  اقآ  تفگ : يدهم  اقآ  یهتنم  درک  رارکت  راب  هس  ود  ار  نیا 
مه زا  ناشهزاریـش  مه  بیرخت  ياههچب  هدش و  دیهـش  هار  يوت  ناشلووسم  دنک . رجفنم  ار  لپ  هک  دیـسرن  تقو  چیه  بیرخت  هورگ  یهتنم 

دوب . هدیشاپ 
یهار هکلب  هک  تفر  هلجد  دادـتما  رد  قیاق  اـب  راـب  ود  دوش . رجفنم  [ 77  ] لپ هک  درک  يدایز  شالت  یعـس و  يدـهم  اقآ  بش  نامه  حـبص 

هکنآیب دوش . رجفنم  دوب  رارق  هک  لپ  ياپ  ات  دـنتفر  دـندش  در  قیاق  اب  اهیقارع  مشچ  يولج  زا  دـشن ، یهتنم  دـنک  ادـیپ  لپ  راـجفنا  يارب 
دوشب . شیروط  دنکن  هک  میدیسرتیم  ام  يدهم  اقآ  ياج  هب  دهد . هار  دوخ  هب  ياهمهاو  نیرتکچوک 

دـشن رجفنم  لپ  یتقو  دشیم . عطق  نمـشد  یطابترا  هار  دشیم  رجفنم  لپ  رگا  دنتـشاد . روضح  هقطنم  رد  اهیقارع  دشن . رجفنم  لپ  یهتنم 
. دوب نمشد  ياهورین  توق  هطقن  هک  دوب  هتشاذگ  ییاج  يور  تسد  يدهم  اقآ  رتکیدزن . دمآ  دش و  هقطنم  دراو  هرابود  اجنامه  زا  نمـشد 
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دندش . دیهش  اجنامه  شیاهورین  زا  يدادعت  شنواعم و  يزابهش و  یفطصم  دش . رتتخس  تخس و  ام  يارب  اهراک  نیا ، زا  دعب 
اههچب یفطـصم و  هخآ  تفگ : تفر و  ورف  رکف  هب  بش . يارب  هنومب  لپ  راجفنا  يدهم  اقآ  تفگ : يدـهم  اقآ  هب  ور  دیـشمج  اقآ  راب  کی 

اجنوا ...! ندنوم 
هتسشن لاح  رد  اههچب  همه  يرگنـس  لخاد  هدس ، ياهتنا  رد  هبیرح  نوریب  مدوب . رتلاحرـس  اههچب  هیقب  هب  تبـسن  مدوب و  هدز  یترچ  حبص 

نوریب ، مدوب  هتخود  مشچ  لایخیب  روجنیمه  دندوب . هدیباوخ 
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زا دوب  رپ  اهربرفن  رب  رود و  دوب . ام  رگنـسیمدق  دنچ  رد  مه  هدس  تسا . هدس  رانک  ربرفن  ات  جنپ  مدید  هظحل  کی  اجنآ . دوب  ینابدید  کی 
زا یگچاپتـسد  اب  هظحل  کی  نوریب . دندیرپ  اهزابرـس  دنتـشاد  هگن  هک  اهربرفن  دـناهدش . عمج  اهروبنز  یئودـنک  يولج  هک  راگنا  یقارع ،

دیشمج ... اقآ  دیشج ! اقآ  مدز : دایرف  متفرگ و  دیشمج  اقآ  هناش 
هدش !؟ یچ  تفگ : دیرپ و  باوخ  زا 

نیبب ! ار  اهیقارع  متفگ :
نوریب . تفر  رگنس  زا  عیرس  دید  هک  ار  اهیقارع 

ياهدع دندش  اهیقارع  هجوتم  ام  ياهورین  ات  میتخانـشیمن . ار  رگیدمه  یهتنم  دندوب  كرت  دندوب . هدروآ  دیدج  يورین  زور  نامه  حبص 
تفگیم : دنورن و  هک  اهورین  يولج  درک  زاب  ار  شیاهتسد  دنوریم  اهنیا  دید  یتقو  دیشمج  اقآ  ياهسیک . فرطب  دندرب  موجه 

نیریم ؟ اجک  هلجع  نیا  اب  امش  هدنوم ، اجنیا  يدهم  اقآ  نیریم ؟ اجک  تساجنیا . نوترکشل  هدنامرف  - 
. دندش هکوش  دندید ، لکش  نیا  هب  ار  اهیقارع  هک  ام  ياههچب  دنتفر . يدادعت  دوب . نامدوخ  ياهورین  رکف  هب  دوب و  هدرک  لو  ار  اهیقارع 

تفر درک و  حلـسم  ار  اهیجیپرآ  زا  یکی  دوب . یچمیـسیب  ياههچب  زا  مرحم  اجنآ . هتـسشن  يدهم  اقآ  مدید  نوریب  مدـمآ  هک  رگنـس  زا 
ام هناخپوت  ياههچب  ایوگ  نیا  زا  دعب  دز . ار  اهربرفن  زا  یکی  کیلـش  نیلوا  اب  دیـسریمن . رتم  دص  هب  هلـصاف  میدوب  کیدزن  هدـس ، يور 
هار یهتنم  دنتشاذگ  رارف  هب  اپ  اهیقارع  اهربرفن . طسو  داتفا  مه  رـس  تشپ  اشویتاک  ینیم  کشوم  هدزاود  دندید . ار  نمـشد  ياهربرفن  مه 
ناشرام  رات و  هدرک و  یچیق  ار  اهیقارع  اهنامه  ياهسیک .) تمس  . ) دندوب هتفر  شیپ  هقیقد  دنچ  ام  ياههچب  هک  دوب  یتمس  زا  ناشرارف 
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دندش . رارف  هب  قفوم  ات  ود  طقف  دنداتفا و  راک  زا  اهربرفن  زا  ات  هس  . دندرک
وا مدوب و  ياهداس  يورین  نم  مدـید . اجنآ  ار  يدـهم  اقآ  نامیا  تردـق  نم  یلو  دـندیبوکیم ؛ ار  ام  فرط  ره  زا  دوب و  دایز  نمـشد  راشف 
زبس یکیتسالپ  ياههظفحم  یکچوک  يوقاچ  اب  دوب  هتـسشن  تشاد . یبیجع  هنینأمط  شمارآ و  نمـشد  شتآ  همه  نآ  ریز  رکـشل . هدنامرف 

ار شرـس  یتح  راشف  همه  نآ  ریز  دـیچیم . رانک  رد  بترم  یجیپرآ و  ياههلولگ  هب  تسبیم  دـیربیم و  ار  یجیپرآ  ياهجرخ  گـنر 
دوب . يداع  شیارب  الماک  تیعضو  دنک ، هاگن  درکن  دنلب 

تسه ؟ بآ  تاهمقمق  يوت  شادراق ! دیسرپ . درک و  مهاگن  میدوب . هتسخ  یگمه  دوب و  هدش  مارآ  تیعضو  يدح  ات  رهظ  یلاوح 
هلب . متفگ :

نییامرفب . شفرط : متفرگ  دهاوخب . نم  زا  يزیچ  يدهم  اقآ  هک  دوب  میادخ  زا 
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يدروآ ؟ اجک  زا  وبآ  دیسرپ : دعب  دروخ و  ار  همقمق  بآ 
ماهدرک . رپ  هلجد  زا  متفگ :

نم ار  بآ  نیرخآ  منکیم  رکف  متفگیمن . وت  هب  هک  متـساوخیم  ار  هلجد  بآ  رگا  هک  دـنامهف  نم  هب  هدـنخ  نیا  اب  دز . يراداـنعم  هدـنخ 
دش . دیهش  مه  زور  نامه  رصع  هک  دروخ  يدهم  اقآ  مداد 

رد هک  دوب  یناسک  همه  زا  توافتم  يرکاب  يدهم  اقآ  رگید . ياهزور  زا  توافتم  دـشیم  يرگید  زیچ  کی  تایلمع  ياهزور  يدـهم  اقآ 
دیشمج اقآ  میتشادن . ندرک  دنلب  رس  تصرف  میدوب . ریگرد  دوب . هدش  وحم  الاب  ملاع  رد  لک  هب  دوبن و  یناهج  نیا  وا  مدوب . هتخانش  گنج 
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مرایب ؟ تامهم  اجک  زا  نم  الاح  متفگ : میرادن ». تامهم  نیسح ! : » تفگ
، فونیمس شالک ، گنشف  تسه ؛ گنشف  روج  همه  اهینوگ ، يوت  دوب . تامهم  ینوگ  دنچ  نتسه ، اههچب  يدهم و  اقآ  هک  اجنوا  تفگ :

رایب . تدوخ  اب  رادرب  ینوگ  ود  یکی  کجنران و ... رابریت ،
كرهـش فرط  زا  اههچب . يدهم و  اقآ  مه  تسار  تمـس  یگدیرب  میدوب و  ریگرد  ام  پچ  تمـس  یگدیرب  رد  هک  دوب  هدیرب  ات  ود  متفر .

مدش و دنلب  دش ، عطق  هک  يزادناریت  متـسشن . مورب . تشاذگن  اهیزادناریت  هک  مدوب  هتفرن  رتشیب  مدق  دـنچ  دـندزیم . ار  ام  تدـش  هب  هبیرح 
هالک يدهم  اقآ  دندوبن . رتشیب  رفن   7 مه 8 -  شرانک  دوب . ریگرد  اهیقارع  اب  يدهم  اقآ  مدیسر  یتقو  دوب . يدهم  اقآ  هک  ییاج  متفر  ودب 
قیاق لخاد  دوب  هداتسیا  [ 79  ] وردنت دوب . شرانک  مه  يدهم  اقآ  یچمیسیب  [ 78  ] یلماک ربکایلع  دنتشاد . هیقب  یلو  تشادن  رس  هب  ینهآ 

قیاق و تمـس  هب  دندیـشکیم  هتفرگ و  يدـهم  اقآ  ياـهتسد  زا  مه  اهیجیـسب  زا  اـت  دـنچ  درکیم . ادـص  ار  يدـهم  اـقآ  بآ  يور  زا  و 
تفگ : يدهم  اقآ  دش ، رتشیب  ناشرارصا  یتقو  دندرکیم . سامتلا  بقع ». ورب  ایب  ادخب  ارت  : » دندادیم شمسق 

دش ! میهاوخ  دیهش  اجنیا  زورما  ام  مریمن ، نم  - 
نیدرگرب . نرظتنم  امش ، لابند  نهدموا  هاگرارق  زا  تفگ : وردنت 

دش ! مهاوخ  دیهش  زورما  نم  مریمن ، تفگ 
ربخ ؟ هچ  دیسرپ : دیشمج . اقآ  شیپ  متشگرب  مدینش و  يدهم  اقآ  ناهد  زا  مدوخ  شوگ  اب  ار  هلمج  نیا 
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دش ... مهاوخ  دیهش  زورما  نم  هگیم  بقع ، هریمن  يدهم  اقآ  یلو  هدموا  قیاق  اب  وردنت  متفگ :
هدس تشپ  اهیقارع  ام  زا  یکدنا  هلصاف  رد  میدوب  هتفرگ  هانپ  هک  ییاج  میدوب . نمشد  اب  گنج  لوغشم  تفگن . يزیچ  رگید  دیـشمج  اقآ 

زا سپ  میدوب . کیدزن  ردـق  نیا  ینعی  دیـسریم  اهیقارع  هب  درکیم  باترپ  کجنران  تردـق  اب  یکی  رگا  دوب . قالتاب  مه  طسو  دـندوب .
ربخ . هچ  يدهم  اقآ  زا  نیبب  ورب  هگید  راب  هی  نیسح ! تفگ : تشگرب و  دیشمج  اقآ  هقیقد  دنچ 

هب هتفرگ  دنرادن . اههچب  ار  یلبق  ترارح  روش و  نآ  مدید  مدیـسر ، یتقو  دندیگنجیم . اههچب  يدهم و  اقآ  هک  ییاج  متـشگرب  زیت  دـنت و 
وک ؟ يدهم  اقآ  سپ  هدش ؟ ربخ  هچ  مدیسرپ : دادیم . زاگ  دوب و  نشور  مه  قیاق  قیاق ، لخاد  دوب  هتسشن  یفطل  اضر  دندیسریم . رظن 

ار . وردنت  مه  ندز و  ور  يدهم  اقآ  مه  تساجنیا . تفگ : داد و  ناشن  ار  قیاق  فک  شتسد  اب  اضر 
متفگ : دیخرچ . مرس  رود  نامز  نیمز و  دوب . قیاق  يوت  هزانج  ود  ره 
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روطچ ؟ هخآ  هرادن ، ناکما 
هدروخ . ریت  هنیا ، شاهزانج  بوخ  تفگ :

ینک ؟ راکچ  ياوخیم  الاح  مدیسرپ :
بقع . مربب  ورانیا  نینک  کمک  تفگ :

هدش ...! دیهش  يدهم  اقآ  متفگ : دیشمج  اقآ  هب  الو  لوه و  اب  دیشمج . اقآ  شیپ  متشگرب 
ینئمطم !؟ دیسرپ :

ندش . دیهش  وردنت  مه  يدهم و  اقآ  مه  مدید . مدوخ  هلب ، متفگ :
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ننک ؟ راکچ  ناوخیم  الاح  دیسرپ :
بآ . رو  نوا  مربب  ورانیا  نم  نیزیرب  هیهت  امش  هگیم  بقع ، هربب  قیاق  اب  داوخیم  یفطل  اضر  متفگ :

دمآ میدیدیم ، مه  ام  تفر . زیت  دنت و  هلجد ، بآ  داتفا  دیـشک و  ار  قیاق  زاگ  اضر  نک . تکرح  میدرک  هراشا  تسد  اب  میدیدیم  ار  اضر 
میدیدن . ار  قیاق  رگید  ام  اجنآ  دیسر  یتقو  تشاد  مه  رازین  هک  دوب  یگدیرب  کی  رتولج  تفر . دش و  در  ام  يولج  زا 

ناکما یلو  میدیدیم  یتحارب  هدس ، يور  میورب  میتسناوتیم  رگا  میتشادن . ندرک  دنلب  رـس  ناکما  دـنتخیریم و  يدـیدش  شتآ  اهیقارع 
يور دـیرپ  ياهسیک  تمـس  زا  یقارع  نز  یجیپرآ  کـی  مدـید  هظحل  کـی  نم  میدرکیم  هاـگن  هک  روطنیمه  دوـبن . هدـس  يور  هب  نتفر 

داتفا . قافتا  هظحل  کی  رد  زیچ  همه  دز . ار  یجیپرآ  وا و  هب  داد  هیکت  شرمک ، رود  درک  بالق  ار  شیاهتسد  مه  شکمک  هدس ،

ياهزانج و ... هن  یقیاق ، هن  میدیدن . يزیچ  رگید  میدید و  ار  دود  طقف  ام  دش . دنلب  هلجد  زا  یظیلغ  دود  یجیپرآ ، کیلش  ضحم  هب 
اقآ تیاده  بش و  یکیرات  زا  هدافتـسا  اب  میدوب  هدنام  هدـنز  حورجم و  هک  یکدـنا  دادـعت  دـندشیم . کیدزن  هظحل  ره  نمـشد  ياهورین 

میتشذگ و ... بآ  زا  هلجد -  يوس  نآ  رد  هدنام  یقاب  هدنامرف  اهنت  یمظن -  دیشمج 

یقرواپ

. دش دیهش  دوب ، اروشاع  رکشل  بیرخت  نادرگ  نواعم  هک  اهدعب  ییادخدک  نمهب  [ 1]
. دش دیهش  ییایمیش  ضراوع  رثا  رد  هک  دوب  یلیمحت  گنج  نازابناج  زا  یفالع  دحا  [ 2]

. دش دیهش  لیقع  نب  ملسم  تایلمع  رد  تسویپ و  اروشاع  پیت  هب  اهدعب  ییاشاپ  بیبح  [ 3]
. رهشمرخ يزاسدازآ  تایلمع  [ 4]

. تفرگ ماجنا  هکف  هقطنم  رد  . 61  / 11 خیرات 17 /  هب  یتامدقم  رجفلا  تایلمع و  [ 5]
. دوب اروشاع  رکشل 31  رارقتسا  لحم  ياهلاس 61 و 62  دش  دازآ  نیبملاحتف  تایلمع  رد  هک  بونج  ههبج  رد  سابع  تشد  [ 6]

. تفرگ ماجنا  یناهرش   - هکف هقطنم  رد   62  / 1 خیرات 20 /  هب  کی  رجفلا  و  [ 7]
. تسویپ عوقو  هب  س )  ) بنیز ای  زمر  اب  لاس 61  رد  مرحم  تایلمع  [ 8]

. تاولص ملع  [ 9]
. دش لیدبت  راقفلاوذ  پیت  هب  اهدعب  تاودا  نادرگ  [ 10]

. تسویپ عوقو  هب  هللا  ای  هللا ، ای  ، هللا ای  زمر  اب  هبازچ  هکف -  رد   61  / 11 خیرات 18 /  رد  یتامدقم  رجفلاو  تایلمع  [ 11]
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. اروشاع رکشل 31  مالسلاهیلع )  ) لضفلاوبا ترضح  نادرگ  هدنامرف  ییالوم  ردژا  دیس  [ 12]
. ییالوم نسحم  دیس  موحرم  [ 13]
. یشابن هتسخ  یئالوم  ردارب  [ 14]

. تفرگ ماجنا  هللا  ای  هللا  ای  هللا  ای  زمر  اب  نیوجنپ  ناویرم و  لامش  رد   62  / 7 خیرات 27 /  هب  راهچ  رجفلا  تایلمع و  [ 15]
. دش دیهش  رجفلا 4  رد و  [ 16]
. دش دیهش  رجفلا 4  رد و  [ 17]

. دش دیهش  سدقم  عافد  لوط  رد  [ 18]
. يدرک ریس  تسام  اب  ار  ام  زورما  وت  ردارب ! [ 19]

. تفرگ تروص  س )  ) ارهز ای  زمر  اب  لوفزد  شوش و  برغ  رد   61  / 1 رد 2 /  نیبملا  حتف  تایلمع  [ 20]
. دیسر تداهش  هب  راگدنام  ياهسامح  قلخ  زا  سپ  ربیخ  تایلمع  رد  [ 21]

. دش دیهش  رجفلا 4  تایلمع و  رد  [ 22]
. يرکاب يدهم  اقآ  ردارب  اروشاع و  رکشل 31  نیشناج  يرکاب  دیمح  دیهش  [ 23]

. دوب ربیخ  رد  ع )  ) لضفلاوبا ترضح  نادرگ  نواعم  یجزید  رخف  ریما  رغصا  دیهش  [ 24]
. هاپس ینیمز  يورین  دیهش  هدنامرف  یمظاک  دمحا  [ 25]

. مریگب سکع  هک  دوبن  مهارمه  یساکع  نیبرود  هنافسأتم  [ 26]
مه رچنوک  نآ  هب  هک  دوب  هدروخ  يروط  شکرت  راب  نیا  هک  دوب  میاپ  رد  يرچنوک  مدوب  هدش  حورجم  هک  کی ، رجفلا  تایلمع و  زا  [ 27]

تیاهن رد  درکیم و  متیذا  دوب و  هدـش  زیت  رچنوک  كون  زا  يرادـقم  شکرت  نیا  رثا  رد  دوب . هداد  تکرح  شیاـج  زا  يرادـقم  هدیـسر و 
. دز دنویپ  ار  گر  درک و  لمع  يرون  رتکد  زیربت  رد  اهدعب  . درک عطق  ار  میاهگر  زا  یکی 

. تسا هلمج  نیا  زا  مه  ایرد  هک  دنوشیم  فرحنم  اهگنر  یبآ  تمس  هب  دنراد و  تیساسح  یبآ  گنر  هب  دنهس  ياهکشوم  [ 28]
. تفرگ ماجنا  هیلع ) هللا  تاولص   ) هللا لوسر  ای  زمر  اب  هزیوهلا  روه  رد   62  / 12 خیرات 3 /  هب  ربیخ  تایلمع  [ 29]

. هطاطش لپ  [ 30]
. دش دیهش  سدقم  عافد  نارود  رد  هک  دوب  اروشاع  رکشل  بیرخت  نادرگ  ناهدنامرف  زا  [ 31]

. تسا یلیمحت  گنج  عاخن  عطق  نازابناج  زا  [ 32]
. كاخ درگ و  ینعی  یکرت . زوت ، [ 33]

. ربیخ تایلمع  رد  اروشاع  رکشل  ربکایلع  نادرگ  مانمگ  روالد و  هدنامرف  یبرغ و  ناجیابرذآ  ساملس  لها  يرایزمرو  ربکایلع  [ 34]
. لوفزد يرتمولیک  رد 18  يرکاب  دیهش  ناگداپ  [ 35]

. ردب تایلمع  [ 36]
. تسویپ دیهش  ناوراک  هب  اهدعب  یعاجش ، اضرمالغ  [ 37]

. سدقم عافد  نارود  رد  لیبدرا  ناهدنامرف  زا  مدقا  یعون  میحر  جاح  زابناج  رادرس  [ 38]
. دندوب هتفای  نامزاس  راقفلاوذ  پیت  بلاق  رد  اروشاع  رکشل 31  تاودا  ياهناگی  [ 39]

. دش دیهش  تشه  رجفلا  تایلمع و  رد  يویحی  لوسر  [ 40]
. دوب اروشاع  رکشل  تایلمع  حرط  لوئسم  ردب  تایلمع  رد  هدازدمحمرون  نیدلاءالع  [ 41]

. دش دیهش  يالبرک 5  تایلمع  رد  ییالبرک  نسح  [ 42]
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س)  ) ارهز ای  زمر  اب  ازاـپود  تاـعافترا  رد  رصن 7  دش . دیهـش   66  / 5 خیرات 14 /  هب  رصن 7  تایلمع  رد  یمـشاهینب  دومحم  دیـس  [ 43]
. تفرگ ماجنا 

. دش دیهش  اهدعب  دوب  هدش  نادرگ  هدنامرف  شیاهیگتسیاش  تهج  هب  رکشل و  دوب  هدمآ  یجیسب  تروص  هب  شترا  ییاوه  يورین  زا  [ 44]
. دش ینامسآ  ردب  تایلمع  رد  هک  دوب  ربکایلع  نادرگ  نواعم  [ 45]

. تسا زابناج  مشچ  ود  هیحان  زا  [ 46]
. تشگ هنادواج  نونجم  هریزج  رد  هک  اروشاع  رکشل  يادهشلادیس  نادرگ  هدنامرف  [ 47]

زا رتمولیک  دـص  کـی  تسا و  هتفرگ  هزیوه  رهـش  ماـن  زا  ار  شماـن  هک  هزیوه  یبرغ  بونج  رد  یقـالتاب  تسا  ياهقطنم  هزیوهلا  روه  [ 48]
. دراد هلصاف  زاوها 

. دش دیهش  ردب  رد  یقداص  نسحدمحم  [ 49]
. دش دیهش  هک  دوب  ناهورگ  هدنامرف  ینیما  میحر  جاح  [ 50]

. دوب مالسلاهیلع )  ) تیبلها حادم  . ) دش دیهش  گنج  رخآ  ياهلاس  رد  [ 51]
. ریبوج لپ  [ 52]

(. مالسلاهیلع  ) بلاطیبا نبا  یلع  رکشل 17  هدنامرف  نیدلانیز  يدهم  دیهش  [ 53]
. دش دیهش  ردب  تایلمع  رد  هک  اروشاع  رکشل  یماظن  شزومآ  بیرخت و  نادرگ  هدنامرف  يداوج ، ربکا  [ 54]

. تفرگ تروص  هلجد  هزیوهلا -  روه  رد   63  / 11 خیرات 20 /  رد  ردب  تایلمع  [ 55]
. دش دیهش  ردب  تایلمع  رد  یهللادبع  باصق  رغصا  [ 56]

. دش ینامسآ  ردب  رد  روحم ، هدنامرف  ناجنز ، لها  یناخمتسر  یلع  ازریم  [ 57]
ردب و تایلمع  رد  هک  دوب  ایبنالا  متاخ  هاگرارق  یـشزومآ  هدنامرف  ناجیابرذآ ، هزاوآ  دنلب  ناگدنامرف  ناگدـنمزر و  زا  ییالجت  یلع  [ 58]

. دیسر رای  ياقل  هب  یمانمگ  رد 
. دش ماجنا  هرصب  قرشرد   61  / 4 خیرات 23 /  رد  ناضمر  تایلمع  [ 59]
. دش دیهش  لیقع  نب  ملسم  تایلمع  رد  هدازلیعامسا  اضردمحم  [ 60]

. دش دیهش  ردب  رد  مالسلاهیلع )  ) نیسح ماما  نادرگ  نیشناج  یسیره ، مساق  [ 61]
. دش دیهش  ردب  تایلمع  رد  يربون  لیلخ  [ 62]

رفـس نارای  هب  تیرومأم  نیح  رد  دوب  زیربت  ناتـسرهش  نازابناج  داینب  سیئر  هک  یلاح  رد  لاس 72  رد  دوب و  زابناج  تسدربز  دمـص  [ 63]
. تسویپ دوخ  هدرک 

. تسیاب [ 64]
. دش دیهش  ردب  تایلمع  رد  [ 65]

. یلاخ دومحم  ینعی  دومحم  ناوای  [ 66]
. تسویپ نازابناج  لیخ  هب  ردب  تایلمع  رد  [ 67]

. ادخ ناگدنب  [ 68]
. دیشون ار  تداهش  تبرش  ردب  تایلمع  رد  [ 69]

. دوب یماظن  شزومآ  یبرم  دش . ادیپ  شاهزانج  ریخا  ياهلاس  رد  دش و  دوقفم  ردب  يوت  يردان  لیعامسا  [ 70]
. تسویپ شدیهش  ردارب  هب  ازاپود -  تاعافترا   - 7 رصن تایلمع  رد  زین  یفسوی  دمحا  [ 71]
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. دش دیهش  تایلمع  نیمه  همادا  رد  یماستحا  بوقعی  [ 72]
. یهدیم تمالع  روظنم  [ 73]

. دش ینامسآ  ردب  رد  هک  دوب  زیربت  عاجش  ریلد و  ناگدنمزر  زا  رصاب  اضردمحم  [ 74]
. سدقم عافد  لوط  رد  اروشاع  رکشل  ناهدنامرف  زا  يولوم  یفطصم  سدنهم  [ 75]

. دش دیهش  رجفلا 8  تایلمع و  رد  هک  یجیسب  صاوغ  یکاپکاخ ، دشار  [ 76]
. نارعوبا [ 77]

. دش ینامسآ  يالبرک 5  تایلمع  رد  یلماک  ربکایلع  [ 78]
. دوب اروشاع  رکشل  ییایرد  ناگی  نیلووسم  زا  [ 79]

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
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... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)
یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)

رگید
يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)

طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)
... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)

دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)
 ... نارکمج و دجسم 

هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 
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«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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